
 

 

 

 

 

 

  



 

 1 أي األنساك أفضل ؟

ّمةمقدّ 
احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له، 

 أما بعد؛، عبده ورسوله ًداوأشهد أن حمم

ّمالِقرانّأّم)أيّاألنساكّأفضل؛ّاإلفرادّأففي كل موسم حج، لعلك تسمع عن مسألة: 
 التمتع؟(

منه يف كل مرة أنه النسك  ًناحج ابألنساك الثالثة، ظ -عفا هللا عنه-وكاتب هذه السطور 
 وهلل احلمد. ،األفضل، حىت استقر يف هناية املطاف على نسك واحد

هللا تعاىل، ورأيت  ةبنعم ًماعظي ًحاشكلة فرحت  فر ـ  وعندما انشرح صدري يف هذه املسألة امل
َوتََواَصۡواْ ﴿ لقول هللا تعاىل: اًل  فيها، امتثامن النصيحة أن أكتب إلخواين ما هداين هللا تعاىل

]رواه ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه"":ملسو هيلع هللا ىلص ، وقول النيب[3سورة العصر:]﴾ۡۡلَق   ٱب  

على إقامة عبادة هللا على الوجه األحب عند هللا، السيما يف ركن عظيم  نً ، وتعاو 1البخاري ومسلم[
، وهدي أصحابه رضي هللا عنهم، وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ، وإحياء سنة رسول-احلج-من أركان اإلسالم 

 .2]رواه مسلم[كم، فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه"ك"لتأخذوا مناس: ملسو هيلع هللا ىلص القائل

 ّّإبذنّهللاّمنّخاللّالفصولّالتالية:وسيتمّحبثّهذهّاملسألة

 .ملسو هيلع هللا ىلصألة اختالف أحاديث نسك النيب اهتمام أهل العلم مبس .1
 ملسو هيلع هللا ىلصأهم األحاديث الواردة يف األنساك الثالثة، مرتبة حسب زمن وقوعها يف حجة النيب  .2

 قدر اإلمكان.
 مذاهب األئمة األربعة يف املسألة. .3
 ثة.أسباب اختالف العلماء يف التفضيل بني األنساك الثال .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.45(، مسلم )13البخاري ) 1
 (.1297مسلم ) 2



 

 2 أي األنساك أفضل ؟
 ؟ نً قار  ملسو هيلع هللا ىلصوما العلة يف حجه  ؟أصحابه ابلتمتع ملسو هيلع هللا ىلصأمر النيب ما العلة يف  .5
من أتسفه على فوات التمتع، بقوله: "لوال أن معي اهلدي ألحللت"،  ملسو هيلع هللا ىلصمقصود النيب  .6

 "دخلت العمرة يف احلج".: ملسو هيلع هللا ىلصومعىن قوله 
 احلج.مذاهب اخللفاء الراشدين والصحابة رضي هللا عنهم يف التفضيل بني أنساك  .7

 أهم نتائج البحث، وبيان أفضل األنساك.  .8

 ، ويرزقنا اتباعه، وهللا املوفق.ًقاونسأل هللا تعاىل أن يرينا احلق ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 أي األنساك أفضل ؟

 



 

 4 أي األنساك أفضل ؟
 

ّالفصلّاألول

ّملسو هيلع هللا ىلصاهتمامّأهلّالعلمّمبسألةّاختالفّأحاديثّنسكّالنيبّ

من امللحدين طعنوا يف  رًاه(: )أن مجاعة من اجلهال ونف388) رمحه هللا ذكر اخلطايب
بعد  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث، وقالوا: مل حيج النيب  ئمة، ويف أهل الرواية والنقل من أملسو هيلع هللا ىلصأحاديث رسول هللا 

، ًعاومتمت نً وقار  ًداقيام اإلسالم إال حجة واحدة، فكيف جيوز أن يكون يف تلك احلجة مفر 
 ًفالطي ًياإميان ًبامث عّقب اخلطايب رمحه هللا تعقي، !(غري متفقة وأفعال نسكها خمتلفة، وأحكامها

: لو ي ّسروا )فقال:   1نكروا ذلك ومل يدفعوه(.لتوفيق، وأ عينوا حبسن املعرفة، مل ي  لقلت 

ه( تكلم يف مسألة األنساك الثالثة 403) رمحه هللا أن القابسي ومنّلطيفّماّيُذكرّهنا:
يف رأسي اليوم، وسأنظر إن  ًعاوقال: )هذه مسألة عظيمة اختلف الناس فيها، وأن أ حس صدا

  2شاء هللا فيها( فما ر ؤي حىت لقي هللا عز وجّل.

ه(: )قد أكثر الناس الكالم على هذه األحاديث 544) رمحه هللا ويقول القاضي عياض
يٍز م نصٍف، ومن م قّصٍر من علمائنا و  م تكلف، ومن م طيٍل م كثر، ومن م قتصٍد غريهم، فمن ُم 

احلنفي املصري، فإنه تكلم يف ذلك يف  أبوّجعفرّالطحاوييف ذلك:  اسً خمتصٍر، وأوسعهم نف  
معه: أبو جعفر الطربي، وبعدمها أبو عبد هللا بن  ًضانيٍف على ألف ورقة، وتكلم يف ذلك أي

أيب صفرة وأخوه املهلب، والقاضي أبو عبد هللا بن املرابط، والقاضي أبو احلسن بن القّصار 
أطال يف حبث املسألة ابن حزم رمحه ن ممو ، 3البغدادي، واحلافظ أبو عمر بن عبد الرب، وغريهم(

 هللا يف )حجة الوداع(، وابن القيم رمحه هللا يف )زاد املعاد(، والنووي رمحه هللا يف )اجملموع(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/160معامل السنن ) 1
 (.4/318املسالك البن العريب ) 2
 .(4/233إكمال املعلم ) 3



 

 5 أي األنساك أفضل ؟

 



 

 6 أي األنساك أفضل ؟
ّالفصلّالثاينّ

ّأهمّاألحاديثّالواردةّيفّاألنساكّالثالثة

ّ-قدرّاإلمكان- ملسو هيلع هللا ىلصمرتبةّحسبّزمنّوقوعهاّيفّحجةّالنيبّ

وأصحابه رضي هللا عنهم يف حجة الوداع، مستنريين بفهم األئمة  ملسو هيلع هللا ىلصتعال نسري مع النيب 
 العلماء حىت تستبني لنا قصة األنساك الثالثة، وأيها أفضل؟

منّاملدينةّإىلّذيّاحلليفةّ"بعدماّترج لَّواد هنّولِبسّإزارهّورداءهّهوّّملسو هيلع هللا ىلص خرجّالنيبّ •
،2ّ]رواهّالبخاري[ّهباّأبصحابهّالعصرّركعتني،ّمثّابتّملسو هيلع هللا ىلصّالنيب،ّفصلى1ّ]رواهّالبخاري[ّ"وأصحابه

 .3]رواهّالبخاريّومسلم[ّوملُُّيِرمّتلكّالليلة؛ّألنهّطافّعلىّنسائهّفيها
لكّالليلة،ّوأمرهّأنُُّيِرمّحبجّوعمرة،ّتّملسو هيلع هللا ىلصمثّنزلّجربيلّعليهّالسالمّعلىّالنيبّّ •

،ّعنّابنّعباسّرضيّهللاّعنهماّأنهّمسعّعمرّرضيّهللاّعنهّيقول:ّمسعتّالنيبّنًّفيكونّقاّر
ّالواديّاملبارك،ّّملسو هيلع هللا ىلص ّيفّهذا بواديّالعقيقّيقول:ّ"أاتينّالليلةّآٍتّمنّريب،ّفقال:ّصل ِ

 .4]رواهّالبخاري["وقل:ّعمرةّيفّحجة
ّملسو هيلع هللا ىلص ،ّوإذاّابلنيبنًّأنّيكونّقاّرّملسو هيلع هللا ىلصوههناّأمرّعجيب!!ّأمرّجربيلّعليهّالسالمّالنيبّّ •

ّكماّنقلّذلكّأقربّالصحابةّعندّمسجدّذيّاحلليفةّدًايبتدئّإحرامهّفيُليبّابحلجّمفّر ،
 .يفّحجةّالوداعّإليه

ّ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1545البخاري ) 1
 (.1551البخاري ) 2
 (.1192(، مسلم )270البخاري ) 3
 (.1534البخاري ) 4



 

 7 أي األنساك أفضل ؟
ّ واايتّالصحابةّالذينّنقلواّاإلفراد:ّر 

 عنها:روايةّأمّاملؤمننيّعائشةّرضيّهللاّ -
الوداع، فمنا من أهّل حجة عام  ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع رسول هللا "عن عائشة رضي هللا عنها قالت: 

رواه مالك ] "ابحلج ملسو هيلع هللا ىلصبعمرة، ومنا من أهّل حبجة وعمرة، ومنا من أهّل ابحلج، وأهّل رسول هللا 

 .1[والبخاري ومسلم

 ."أفرد احلج ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا "عن عائشة رضي هللا عنها:  2ويف رواية ملسلم من طريق مالك

خلمس بقني من ذي  ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع رسول هللا "ويف رواية هلما عنها رضي هللا عنها قالت: 
 .3]رواه البخاري ومسلم[ "القعدة ال ن رى إال احلج

 روايةّجابرّبنّعبدّهللاّرضيّهللاّعنهما: -
 4.[رواه البخاري ومسلم] "أصحابه ابحلجو أهل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب "عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما: 

رواه البخاري ] "ا وحدهابحلج خالصً  ملسو هيلع هللا ىلصأهللنا أصحاب حممد "ويف رواية عنه رضي هللا عنه: 

 ."ا وحدهليس معه غريه خالصً ": 6وعند النسائي وأمحد، 5[ومسلم

 رضيّهللاّعنهما:روايةّعبدّهللاّبنّعباسّ -
وأصحابه لصبح رابعة يلّبون ابحلج،  ملسو هيلع هللا ىلصقدم النيب "عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: 

 .7[رواه البخاري ومسلم] "فأمرهم أن جيعلوها عمرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1211(، ومسلم )1562(، والبخاري )1204املوطأ )مالك يف  1
 (.1205مسلم ) 2
 (.1211(، مسلم )1709البخاري ) 3
 ( واللفظ للبخاري.1213(، مسلم )1785البخاري ) 4
 (.1216(، مسلم )1785البخاري ) 5
 (.14408(، أمحد )2805)النسائي  6
 (.1240(، مسلم )1085البخاري ) 7



 

 8 أي األنساك أفضل ؟
الظهر بذي احلليفة ... مث ركب راحلته، فلما  ملسو هيلع هللا ىلصصلى رسول هللا "وعنه رضي هللا عنه قال: 
 .1[رواه مسلم] "ابحلجاستوت به على البيداء أهل 

 روايةّعبدّهللاّبنّعمرّرضيّهللاّعنهما: -
، ويف رواية: "ًداأهّل ابحلج م فر  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا " عن نفع عن ابن عمر رضي هللا عنهما

 .2[رواه مسلم] "ًداابحلج مفر  ملسو هيلع هللا ىلصأهللنا مع رسول هللا "
مجع بينهما بني احلج  ملسو هيلع هللا ىلصحدثنا أنس رضي هللا عنه أنه رأى النيب  :عن بكر بن عبد هللا قال

فسألت ابن عمر، فقال: أهللنا ابحلج، فرجعت إىل أنس فأخربته ما قال ابن "والعمرة، قال: 
 :يقول ملسو هيلع هللا ىلص، مسعت رسول هللا نً ما تعدوننا إال صبيا"ويف رواية:  "!نً عمر، فقال: كأمنا كنا صبيا

 .3[رواه مسلم] "ًجالبيك عمرة وح
ّروايةّأيبّسعيدّاخلدريّرضيّهللاّعنه: -

، ًخانصرخ ابحلج صرا ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع رسول هللا "عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: 
 .4[ رواه مسلم] "فلما قدمنا مكة، أمرن أن جنعلها عمرة

 رضيّهللاّعنه:ّالرباءّبنّعازبروايةّ -
وأصحابه، فأحرمنا ابحلج، فلما  ملسو هيلع هللا ىلصخرج رسول هللا "الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال: عن 

 .5[رواه أمحد وابن ماجه] قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة"
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1234مسلم ) 1
 (.1231مسلم ) 2
 (.1232مسلم ) 3
 (.1247مسلم ) 4
ومساعه منه ليس بذاك -( من رواية أيب بكر بن عياش عن أيب إسحاق السبيعي 2982ابن ماجه )(، 18523أمحد ) 5

 (.30/487(، انظر حتقيق األنؤوط وغريه ملسند اإلمام أمحد )1/35العلل )كما ذكره أبو حامت يف   -القوي



 

 9 أي األنساك أفضل ؟
فأصبحّّ،ملاّاستوتّبهّراحلتهّعلىّالبيداءّالعمرةّعلىّحجهّملسو هيلع هللا ىلصمثّأدخلّالنيبّّ •

ّكثريّمنّالصحابةّرضيّهللاّنًّقاّر  .نًّحجّقاّرّملسو هيلع هللا ىلص عنهمّأنّرسولّهللا،ّوقدّنقل

 :رواايتّالصحابةّالذينّنقلواّالِقران 

 رضيّهللاّعنه:ّأنسّرواية -
، والعصر ًعاوحنن معه ابملدينة الظهر أرب ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  صلى"رضي هللا عنه قال:  أنسعن 

 على البيداء محد هللابذي احلليفة ركعتني، مث ابت هبا حىت أصبح، مث ركب حىت استوت به 
 .1[رواه البخاري] "وسّبح كرّب، مث أهل حبج وعمرة، وأهل الناس هبما

 :مارضيّهللاّعنهّعبدّهللاّبنّعمرّرواية -
احلجاج اببن الزبري، وفيه: أنه قرن عن نفع أن ابن عمر رضي هللا عنهما أراد احلج عام نزل 

رواه البخاري ] "ملسو هيلع هللا ىلصكذلك فعل رسول هللا "مث قال:  ،ًداواح فًااحلج إىل العمرة، وطاف هلما طوا

 .2[ومسلم
يف حجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا متتع "سامل عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:  الزهري عن عنو 

فأهّل ابلعمرة،  ملسو هيلع هللا ىلصابلعمرة إىل احلج، وأهدى فساق معه اهلدي من ذي احلليفة، وبدأ رسول هللا 
ّ.4ومرادّابنّعمرّابلتمتع:ّالِقران، 3[رواه البخاري ومسلم] "مث أهّل ابحلج

ّ
ّ
ّ
ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وانظر الرواية املتقدمة قريًبا عن ابن عمر رضي هللا عنهما يف اإلفراد.، (1551البخاري ) 1
 (.1230(، مسلم )1640البخاري ) 2
 (.1227(، مسلم )1691البخاري ) 3
 (.3/540فتح الباري البن حجر ) 4



 

 10 أي األنساك أفضل ؟
 :ارضيّهللاّعنهّعائشةّرواية -
يف متتعه ابلعمرة  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاعن  عن عائشة رضي هللا عنها أخربته ةعن عرو ن الزهري ع

 الناس معه مبثل الذي أخربين سامل عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن رسول هللا ع  متت  و إىل احلج، 
 .1[رواه البخاري ومسلم] ملسو هيلع هللا ىلص

 :مارضيّهللاّعنهّعبدّهللاّبنّعباسّرواية -
عكرمة عن ابن عباس رضي هللا بن عبد الرمحن العطار عن عمرو بن دينار عن داود عن 

عمرة احلديبية، والثانية حني تواطؤوا على عمرة  أربع عمر: ملسو هيلع هللا ىلصاعتمر رسول هللا "عنهما قال: 
 .2[رواه أبو داود والرتمذي] "هتقابل، والثالثة من اجلعرانة، والرابعة اليت قرن مع حجمن 

 رضيّهللاّعنه:طالبّّعليّبنّأيبّرواية -
، املتعةعن سعيد بن املسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي هللا عنهما ومها بعسفان يف 

رواه ] "، فلما رأى ذلك علي أهّل هبما ملسو هيلع هللا ىلصما تريد إال أن تنهى عن أمر فعله النيب "فقال علي: 

 .3[البخاري ومسلم
ما كنت ألدع سنة النيب "رضي هللا عنه لىب بعمرة وحجة، وقال:  ًياويف رواية للبخاري: أن عل

 .4]رواه البخاري[ "لقول أحد ملسو هيلع هللا ىلص
رسول هللا  رهكنت مع علي رضي هللا عنه حني أمّ "وعن الرباء بن عازب ضي هللا عنه قال: 

 ابً ـ وجد فاطمة قد لبست ثياملسو هيلع هللا ىلصاليمن على رسول هللا  نعلى اليمن، فلما قدم علّي م ملسو هيلع هللا ىلص
قد أمر أصحابه فأحلوا؟  ملسو هيلع هللا ىلص، قد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول هللا ًغاصبي

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال يل رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فأتيت النيب  ،ملسو هيلع هللا ىلصقال: قلت هلا: إين أهللت إبهالل النيب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1228(، مسلم )1629البخاري ) 1
( وقال: )حديث حسن غريب، وروى ابن عيينة هذا احلديث عن عمرو بن دينار عن 816(، الرتمذي )1993أبو داود ) 2

 اعتمر أربع عمر، ومل يذكر فيه عن ابن عباس(. ملسو هيلع هللا ىلصعكرمة أن النيب 
 (.1223(، مسلم )1569البخاري ) 3
 (.1563لبخاري )ا 4



 

 11 أي األنساك أفضل ؟
رواه أبو ]" ، قال: فإين سقت اهلدي وقرنتملسو هيلع هللا ىلصكيف صنعت؟ قال: قلت أهللت إبهالل النيب 

 .1[داود

 عمرانّبنّاحلصنيّرضيّهللاّعنهما:ّرواية -
أنزلت آية املتعة يف كتاب هللا ففعلناها مع "عن عمران بن احلصني رضي هللا عنهما قال: 

رواه البخاري ] "قال رجل برأيه ما شاء ،، ومل ينزل قرآن حيرمه، ومل ينه عنها حىت ماتملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

  .2[ومسلم
بعث إيل "عن م طّرف قال:  3رواية مسلم يف اجاء صرحيً ، كما واملرادّابملتعةّهنا:ّالِقران

عمران بن حصني يف مرضه الذي تويف فيه، فقال: إين كنت حمدثك أبحاديث لعل هللا أن ينفعك 
واعلم ، 4هبا بعدي، فإن عشت فاكتم عين، وإن مت فحدث هبا إن شئت: إنه قد س لّ م علي

 ،ملسو هيلع هللا ىلصقد مجع بني حج وعمرة، مث مل ينزل فيها كتاب هللا، ومل ينه عنها نيب هللا  ملسو هيلع هللا ىلصأن نيب هللا 
 ."قال رجل فيها برأيه ما شاء

 أيبّطلحةّرضيّهللاّعنه:ّرواية -
 "قرن احلج والعمرة ملسو هيلع هللا ىلصأخربين أبو طلحة أن رسول هللا "عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: 

 .5[رواه ابن ماجه]
 :مارضيّهللاّعنهبنّعبدّهللاّجابرّّرواية -

رواه ] "ًداواح فًاقرن احلج والعمرة، فطاف هلما طوا ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا " :عن جابر رضي هللا عنه

 .6[الرتمذي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1797أبو داود ) 1
 (.1226(، مسلم )4518البخاري ) 2
3 (1226.) 
 (.8/206أي: كانت املالئكة تسلم عليَّ )شرح النووي  4
 (، وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف مدلس، وقد عنعن، ويشهد له ما قبله.2971ابن ماجه ) 5
 هد له ما قبله.(، وحّسنه، وفيه حجاج بن أرطاة، ويش947رواه الرتمذي ) 6



 

 12 أي األنساك أفضل ؟
 روايةّعمرّبنّاخلطابّرضيّهللاّعنه: -

من عشرييت  اًل فأسلمت، فأتيت  رج ًيانصران ًياأعراب اًل كنت رج"الص يب بن معبد قال:  عن
يقال له: ه دمي بن ث رملة فقلت:اي هناه إين حريص على اجلهاد، وإين وجدت احلج والعمرة 

مجعهما، واذبح ما استيسر من اهلدي، فأهللت امكتوبني علّي، فكيف يل أبن أمجعهما؟ قال: 
، ًعامجي، فلما أتيت الع ذيب لقيين سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، وأن أهل  هبما ًعاهبما م

فكأمنا ألقي علي جبل، حىت أتيت عمر بن  !فقال أحدمها لآلخر: ما هذا أبفقه من بعريه
، وإين أسلمت، ًيانصران ًياأعراب اًل اخلطاب رضي هللا عنه فقلت له: اي أمري املؤمنني إين كنت رج

فقال من قومي  اًل وإين حريص على اجلهاد، وإين وجدت احلج والعمرة مكتوبني علي، فأتيت رج
، فقال عمر رضي هللا عنه: ًعايل: امجعهما واذبح ما استيسر من اهلدي، وإين أهللت هبما م

 .1[رواه أبو داود] "ملسو هيلع هللا ىلصه ديت لسنة نبيك 
 يبواد ملسو هيلع هللا ىلصوقد تقدم حديث عمر رضي هللا عنه يف نزول جربيل عليه السالم على النيب 

 .العقيق، وفيه: "قل عمرة يف حجة"
 

 أمّاملؤمننيّحفصةّرضيّهللاّعنها:ّرواية -
اي رسول هللا ما شأن "أهنا قالت:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر عن حفصة رضي هللا عنهم زوج النيب 

وقلدت هديي، فال أحل  ،من عمرتك؟ قال: إين لبدت رأسيالناس حلوا بعمرة، ومل حتلل أنت 
 .2[رواه البخاري ومسلم] حىت أحنر"

 رضيّهللاّعنه:ّسعدّبنّأيبّوقاصّرواية -
فعلناها "املتعة؟ فقال: عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه عن 

 .3[رواه مسلم] "-يعين بيوت مكة- شيومئذ كافر ابلع ر   -يعين معاوية-وهذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1799أبو داود ) 1
 (.1229(، مسلم )1566البخاري ) 2
 (.1225مسلم ) 3



 

 13 أي األنساك أفضل ؟
وعن حممد بن عبد هللا بن احلارث بن نوفل أنه مسع سعد بن أيب وقاص والضحاك بن قيس 

ال يصنع ذلك إال من جهل أمر "ومها يذكران التمتع ابلعمرة إىل احلج، فقال الضحاك بن قيس: 
هللا، فقال سعد: بئس ما قلت اي ابن أخي، فقال الضحاك بن قيس: فإن عمر بن اخلطاب قد 

 .1[رواه الرتمذي] "وصنعناها معه ملسو هيلع هللا ىلصهنى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول هللا 
 رضيّهللاّعنه:بنّمالكّّسراقةّرواية -

يقول: "دخلت العمرة يف  ملسو هيلع هللا ىلصعن سراقة بن مالك رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا 
 .2[رواه أمحد] "يف حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلصوقرن النيب "احلج إىل يوم القيامة" قال: 

 :ارضيّهللاّعنهّأمّسلمةّرواية -
آل حممد بعمرة يف اي يقول: "أهلوا  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة رضي هللا عنها قالت: مسعت رسول هللا 

 .3[رواه أمحد] حج"
 رضيّهللاّعنه:ّأيبّقتادةّرواية -

بني احلج والعمرة؛ ألنه علم أنه  ملسو هيلع هللا ىلصإمنا مجع رسول هللا "قال: رضي هللا عنه  أيب قتادةعن 
 .4[واحلاكمقطين  رواه الدار] "بعدها يس حباجل

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وقال: هذا حديث صحيح.823الرتمذي ) 1
يف حجة ملسو هيلع هللا ىلص ( بدون قوله: وقرن النيب 1218( وفيه داود بن يزيد األودي ضعيف، وأصله يف مسلم )17583أمحد ) 2

 الوداع.
 (.26548أمحد ) 3
 (.2/104( وصححه، وقال ابن القيم: )وله طرق صحيحة( زاد املعاد )1737(، احلاكم )2735رواه الدار قطين ) 4



 

 14 أي األنساك أفضل ؟
 :1أصحابهّرضيّهللاّعنهمّعلىّالتمتع،ّبلّأمرهمّبهّبتدرجّلطيفّملسو هيلع هللا ىلصمثّحثّالنيبّّ •

 :رواايتّالصحابةّالذينّنقلواّالتمتع 

 :ّخريهمّبنيّاألنساكّالثالثة:ًلّأّو
فقال: "من أراد منكم أن يهل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها قالت: خرجنا مع رسول هللا 

رواه البخاري ] ل"هحبج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل حبج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فلي

 أن هذا التخيري كان بذي احلليفة. 3، ويف حديث أمساء عند أمحد2[ومسلم
ّ:ّعرضّعليهمّأنّيتمتعوا،ّوحثهمّعليه:ًيااثن

حىت نزلنا بسرف، فخرج ...  ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع رسول هللا " قالت:عن عائشة رضي هللا عنها 
إىل أصحابه فقال: من مل يكن معه هدي فأحب أن جيعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي 

 .4[رواه مسلم] "فمنهم اآلخذ هبا والتارك هلا ممن مل يكن معه هدي ،فال
 :ويف رواية-الصبح ابلبطحاء  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  صلى"وعن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: 

 .5[واه مسلم] وقال: من شاء أن جيعلها عمرة فليجعلها عمرة" -بذي طوى

ّ:ًماجاّزًّرا:ّمثّأمرهمّابلتمتعّأمثًااثل

وال نرى إال احلج، فلما قدمنا  ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع رسول هللا " عن عائشة رضي هللا عنها قالت:
من مل يكن ساق اهلدي أن حيل، قالت: فحل من مل  ملسو هيلع هللا ىلصمكة تطوفنا ابلبيت، فأمر رسول هللا 

 .6[رواه البخاري ومسلم] "يكن ساق اهلدي، ونساؤه مل يسقن اهلدي فأحللن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.15-10ين رمحه هللا )للشيخ األلباملسو هيلع هللا ىلص مستفاد من حجة النيب  1
 ( واللفظ له.1211(، مسلم )1783البخاري ) 2
 (، وفيه: عبادة بن املهاجر وهو ُمهول، وابن هليعة وهو سيء احلفظ.26962أمحد ) 3
 (.1211مسلم ) 4
 (.1240مسلم ) 5
 ( واللفظ له.1211(، مسلم )1709البخاري ) 6



 

 15 أي األنساك أفضل ؟
أدخله هللا  ،وهو غضبان، فقلت: من أغضبك اي رسول هللا فدخل عليَّ ": 1سلمملويف رواية 

النار، فقال: أو ما شعرت أين أمرت الناس أبمر، فإذا هم يرتددون، ولو أين استقبلت من أمري 
 ما استدبرت ما سقت اهلدي معي حىت أشرتيه، مث أحل كما حلوا".

ا واملروة، فأمرن رسول هللا حىت إذا قدمنا طفنا ابلكعبة والصف": قال وعن جابر رضي هللا عنه
رواه البخاري ]" أن حيل منا من مل يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: احلل كله ملسو هيلع هللا ىلص

 .2[ومسلم

ومل يعزم عليهم، ولكن أحلهن  ،فأمرن أن حنل، قال: حلوا وأصيبوا النساء"ويف رواية هلما: 
مرن أن نفضي إىل نسائنا فنأيت عرفة تقطر ملا مل يكن بيننا وبني عرفة إال مخس أ   هلم، فقلنا:

تقاكم هلل، وأصدقكم وأبركم، ولوال أفينا فقال: قد علمتم أين  ملسو هيلع هللا ىلصفقام النيب  ... مذاكرين املين
 ،سق اهلدي، فحلواأمري ما استدبرت مل أهديي ألحللت كما حتلون، ولو استقبلت من 

 .3[رواه البخاري ومسلم]" فحللنا ومسعنا وأطعنا

فقال: اي  -قام بعد ذلك-رضي هللا عنه أن سراقة بن مالك بن جعشم ": هلما روايةويف 
 أصابعه واحدة يف األخرى وقال: ملسو هيلع هللا ىلصفشبك رسول هللا ؟ ألعامنا هذا أم ألبدرسول هللا: 

يب داود: ألويف رواية ، 4]رواه البخاري ومسلم[ ال، بل ألبد أبد" -مرتني-دخلت العمرة يف احلج 
 .5"؟ألعامنا هذا أم لألبدمتعتنا هذه "

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1211مسلم ) 1
 للفظ له.( وا1213(، مسلم )1651البخاري ) 2
 (.1216(، مسلم )1651البخاري ) 3
 ( اللفظ له.1218(، مسلم )2505البخاري ) 4
 (.1787أبو داود ) 5



 

 16 أي األنساك أفضل ؟

 



 

 17 أي األنساك أفضل ؟
 

ّالفصلّالثالث
ّمذاهبّاألئمةّاألربعةّيفّاملسألة

 الق ران أفضل مث التمتع مث اإلفراد. احلنفية:

 .1أن اإلفراد أفضل من التمتع -وهي رواية ابن شجاع-ور وي عن أيب حنيفة 

 اإلفراد أفضل مث الق ران مث التمتع. املالكية:

 .3، واختار القاضي أن التمتع أفضل من الق ران2وهذا هو املشهور يف املذهب

 اإلفراد أفضل مث التمتع مث الق ران. الشافعية:

قال النووي: )وهذا هو املنصوص عن الشافعي رمحه هللا تعاىل يف عامة كتبه، واملشهور من 
 .4مذهبه(

أفضلها التمتع مث اإلفراد مث الق ران، وقيل: أفضلها اإلفراد مث الق ران مث التمتع، واختاره وقيل: 
 .5وأبو إسحاق املروزي والقاضي حسني املزين وابن املنذر

إن ساق اهلدي )املروذي عن أمحد:  ىورو ، 6التمتع أفضل مث اإلفراد مث الق ران احلنابلة:
 .7(فالتمتع أفضلفالق ران أفضل، وإن مل يسقه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/174(، بدائع الصنائع )4/25املبسوط ) 1
 (.1/556حاشية العدوي على كفاية الطالب ) (،3/50(، مواهب اجلليل يف شرح خليل )3/286الذخرية ) 2
 (.3/286(، الذخرية )1/58)(، والتلقني 1/552املعونة ) 3
 (.4/44(، احلاوي )7/151اجملموع ) 4
 (.7/151اجملموع ) 5
(، الفروع وتصحيح الفروع 3/260(، املغين )1402( رقم )5/2116مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه ) 6
(5/331.) 
 (.3/260ين )املغ 7



 

 18 أي األنساك أفضل ؟



 

 19 أي األنساك أفضل ؟
 الفصلّالرابع

ّأسبابّاختالفّالعلماءّيفّالتفضيلّبنيّاألنساكّالثالثةّّّ
ّيرجعّترجيحّالفقهاءّلنسكّمنّاألنساكّإىلّعدةّأسباب:

، يقول ابن رشد رمحه هللا: )والسبب يف اختالفه م ملسو هيلع هللا ىلصاختالفهم يف نسك النيب  .1
وي عنه عليه الصالة والسالم أنه كان من ذلك، وذلك أنه ر   ملسو هيلع هللا ىلصاختالف هم فيما فعل رسول هللا 

كيفيةّ:ّملسو هيلع هللا ىلصويتبعّاختالفهمّيفّنسكّالنيبّ، 1(نً أنه متتع، ور وي عنه أنه كان قار  وي، ور  ًدامفر 
 ذلكّوتوجيهها.اجلمعّبنيّاألحاديثّاملختلفةّيفّ

 ملسو هيلع هللا ىلصأصحابه رضي هللا عنهم ابلتمتع؟، وما العلة يف حج النيب  ملسو هيلع هللا ىلصما العلة يف أمر النيب  .2
 ؟نً قار 

وفعلهّتكشفّعنّّملسو هيلع هللا ىلصوفهمّعلةّأمرّالنيبّفاحلكم املنوط بعلة مرتبط بوجودها وعدمها، 
 مما يوصل إىل املقصود، ومعرفة حقيقة احلكم الشرعي. هفعلأو  أمرهمنّّملسو هيلع هللا ىلصمرادّالنيبّ

ولّشكّأنّاختيارّاخللفاءّعمل اخللفاء الراشدين والصحابة رضي هللا عنهم،  .3
"عليكم : ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قال النيب الراشدينّرضيّهللاّعنهمّلقولّمنّأقوىّأسبابّترجيحه

 .2[رتمذي وابن ماجهرواه أمحد وأبو داود وال] بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين"
 -كما سيأيت معنا-بعض التعليالت املتعلقة بتفضيل كل نسك  .4

 فهذه األسباب هي حماور املسألة وسرها، وهلذا سيتم حبث املسألة من خالهلا، وهللا املوفق.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.266بداية اجملتهد ) 1
 (.44(، ابن ماجه )2870(، الرتمذي )4607(، أبو داود )17144أمحد ) 2



 

 20 أي األنساك أفضل ؟
 :بحثّاألولامل

 والرتجيحّبينها.ّملسو هيلع هللا ىلصمسالكّالعلماءّيفّاجلمعّبنيّأحاديثّنسكّالنيبّ

 يف نسكه: ملسو هيلع هللا ىلصكل مذهب متّسك ابتباع النيب 
ابلنسك الذي  ًذارمحهما هللا: أن اإلفراد أفضل؛ أخ مالكّوالشافعيفرأى اإلمامان  .1

 لنفسه إال األفضل. ملسو هيلع هللا ىلص، وال خيتار النيب ملسو هيلع هللا ىلصابتدأ به النيب 
ابلنسك الذي انتهى إليه النيب  ًذارمحه هللا أن الق ران أفضل أخ اإلمامّأبوّحنيفةورأى  .2
 إال األفضل. ملسو هيلع هللا ىلص، وهللا تعاىل ال خيتار لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصرمحه هللا أن التمتع أفضل؛ ألنه النسك الذي أمر به النيب  اإلمامّأمحدورأى  .3
 أصحابه رضي هللا عنهم، ومتناه يف آخر أمره.
، جلمع والرتجيح فقد تعددتايف  الك العلماءهذا على وجه اإلمجال، وأما تفصيل مس

 كما يلي:  وأشهرها

ّ:مسلكّالرتجيح  
 :أهّل بنسك واحد من بداية إحرامه إىل هناية حجه ملسو هيلع هللا ىلصرجح مجاعة من العلماء أن النيب 

، 4وابن عبد اهلادي ،3وابن تيمية ،2وابن حزم ،1)احلنفية نًّحجّقاّرفمنهم من رجح أنه  .1
 .(رمحهم هللا 5وابن القيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/26املبسوط ) 1
 (.346حجة الوداع ) 2
 (.26/34ُمموع الفتاوى ) 3
 (.3/445تنقيح التحقيق ) 4
 (.2/102زاد املعاد ) 5



 

 21 أي األنساك أفضل ؟
اإلمام ، إال أن 2والشافعية 1)املشهور عند املالكية ًداحجّمفّرومنهم من رجح أنه  .2

 .(3مث أفرد احلج ،ًكامل يعني فيه نس ًقامطل ًماأحرم إحرا ملسو هيلع هللا ىلصذهب إىل أنه الشافعي رمحه هللا 
 .(4)بعض احلنابلة ورجحه ابن قدامة ًعاحجّمتمتومنهم من رجح أنه  .3
 :ّمسلكّاجلمع

ابتدأ بنسك، مث أدخل عليه أبنه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ومجع مجاعة من العلماء بني أحاديث نسك
 :آخر ًكانس

 نً  ابلعمرة، مث أدخل عليها احلج يوم الرتوية، فأصبح قار فمنهم من ذهب إىل أنه لىّب  .1
 (.5)الطحاوي وابن حبان وغريمها

مث أدخل عليه العمرة، فأصبح  ،ًدا، فكان مفر اًل ومنهم من ذهب إىل أنه لىّب ابحلج أو  .2
ورجحه القاضي عياض وابن املنذر  ،6واإلمام أمحد ،)بعض املالكية وبعض الشافعية نً قار 

 .7وابن حجر(وابن مجاعة وابن امللقن واحملب الطربي والنووي 

عني ملن أقوى أسباب الرتجيح، لنسك م   ملسو هيلع هللا ىلصشك أن اختيار النيب  وهذا فصل عظيم فال
؛ حىت يتبني لنا أّي املسالك أقرب فلنبدأ بعرض تعليالت العلماء ومناقشتها بعون هللا تعاىل

 كما يلي:للصواب،  

ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/285الذخرية )(، 1/563املعونة ) 1
 (.4/68البيان ) 2
 (.8/679اختالف احلديث ) 3
 (.26/34(، فتاوى ابن تيمية )5/85املغين ) 4
 (.3/430(، فتح الباري البن حجر )9/229(، صحيح ابن حبان )2/159شرح معاين اآلاثر ) 5
(، وهو القائل: "ال أشك أنه كان 5/338قال أمحد يف رواية أيب طالب: "كان هذا ]اإلفراد[ يف أول األمر ابملدينة")الفروع  6

 (.3/435، واملتعة أحب إيل" )اإلنصاف نً قار 
 (.3/429(، وفتح الباري البن حجر )6/229(، اإلعالم )2/519(، هداية السالك )7/159اجملموع ) 7



 

 22 أي األنساك أفضل ؟
ّ

ّ

،ّمنّأولّحجتهّإىلّهنايتهاّنًّحجّقاّرّملسو هيلع هللا ىلصأنّالنيبّّمرجحاتّمنّاختار:ّاألولّطلبامل
ّومناقشتها.

،ّمنّأولّحجتهّإىلّهنايتهاًّدامفّرحجّّملسو هيلع هللا ىلصأنّالنيبّّمرجحاتّمنّاختار:ّالثاينّطلبامل
ّومناقشتها.

منّأولّحجتهّإىلًّّعامتمتحجّّملسو هيلع هللا ىلصأنّالنيبّّاختارمرجحاتّمنّ:ّالثالثّطلبامل
ّ،ّومناقشتها.هنايتها

لىبّابلعمرةّمثّأدخلّعليهاّاحلجّّملسو هيلع هللا ىلصأنّالنيبّّمرجحاتّمنّاختارّ:الرابعّطلبامل
ّ،ّومناقشتها.نًّفكانّقاّر

،ّمثّأدخلًّدافكانّمفّرجّلىبّابحلّملسو هيلع هللا ىلصأنّالنيبّّمرجحاتّمنّاختار:ّاخلامسّطلبامل
ّ،ّومناقشتها.نًّقاّرعليهاّالعمرةّفكانّ

ّ

ّ  



 

 23 أي األنساك أفضل ؟
منّأولّحجتهّإىلّهنايتها،ّّنًّحجّقاّرّملسو هيلع هللا ىلص:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنيبّاملطلبّاألول

ّومناقشتها.

، قال ابن القيم رمحه هللا: )وإمنا نً كان قار  ملسو هيلع هللا ىلصألن أكثر األحاديث صرحت أبن النيب  .1
، وساق اثنني وعشرين 1صرحية يف ذلك( صحيحة ثًالبضعة وعشرين حدي نً قلنا إنه أحرم قار 

رضي هللا  ًياتقدم ذكر غالبها يف رواايت الق ران، مث قال: )فهؤالء هم سبعة عشر صحاب ثًاحدي
عنهم منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خربه عن نفسه، 

 .3، وذكر حنوه ابن حجر2ومنهم من روى أمره به(
ألن من روي عنه الق ران ال حيتمل حديثه التأويل إال بتعسف، خبالف من روى اإلفراد  .2

 .4أو التمتع

 ّّالتمتعّواإلفرادّمباّيلي:ونقشّأصحابّهذاّالقولّأحاديث

ّمناقشتهمّألحاديثّالتمتع:

، فإنه لغة الق رآن، والصحابة فاملرادّابملتمتعّهنا:ّمتتعّالِقران)قال ابن القيم رمحه هللا: . 1
 الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك:

ابلعمرة إىل احلج"، وكذلك  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا قال ابن عمر رضي هللا عنهما: "متتع رسول هللا  -
هو متعة القرآن بال شك  ملسو هيلع هللا ىلص: فإن الذي صنعه رسول هللا ًضاقالت عائشة رضي هللا عنها أي

 كما قطع أمحد بذلك.
]رواه البخاري " ومتتعنا معه ملسو هيلع هللا ىلصمتتع رسول هللا "ويدل على ذلك أن عمران بن حصني قال:  -

 .ومسلم[
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/102) زاد املعاد 1
 (.2/111زاد املعاد ) 2
 (.3/429فتح الباري ) 3
 (.3/429فتح الباري البن حجر ) 4



 

 24 أي األنساك أفضل ؟
مجع بني  ملسو هيلع هللا ىلصأن ينفعك به "إن رسول هللا  عسى هللا ثًاوهو الذي قال ملطرف: أحدثك حدي

حج وعمرة" مث مل ينه عنه حىت مات، وهو يف صحيح مسلم، فأخرب عن قرانه بقوله: "متتع"، 
 وبقوله: "مجع بني حج وعمرة".

ما ثبت يف الصحيحني عن سعيد بن املسيب قال: اجتمع علي وعثمان  ًضاويدل عليه أي •
وفيه كان عثمان ينهى عن املتعة ... فلما رأى علي ذلك أهّل هبما: لبيك بعمرة "بعسفان 

مجع بينهما من فهذا يبني أن  "لقول أحد ملسو هيلع هللا ىلصوحجة، وقال: ما كنت ألدع سنة رسول هللا 
 .2، وذكر حنوه ابن حجر1(ملسو هيلع هللا ىلصه رسول هللا عندهم، وأن هذا هو الذي فعل ًعاكان متمت

 

ّكلّمنّرويّعنهّآخر فقال: )وحمصله ...  ابً ونقل ابن حجر عن احملب الطربي جوا.2 أن
 .3(التمتعّأرادّماّأمرّبهّأصحابه

يف معامل السنن فذكر أنه  كما نقله اخلطايب  4وسبق إىل هذا اجلواب اإلمام الشافعي رمحه هللا
 ،من املعلوم يف لغة العرب جواز إضافة الفعل إىل اآلمر به؛ جلواز إضافته إىل الفاعل له

إذا أمر بضربه، وروي رجم رسول  نً ، إذا أمر ببنائها، وضرب األمري فالرًاكقولك: بىن فالن دا
ده، وأمر بقطع يد السارق، ، وقطع سارق رداء صفوان، وإمنا أمر برمجه ومل يشهزًاماع ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 . 5ومثله كثري يف الكالم
 

ر رمحه هللا فقال: )مل يتبني هذا التأويل املتعسف، وقد ابن حج لكنّتعقبّهذاّاجلواب
قال ابن املنري يف احلاشية: إّن مح ْل  قوله "متتع" على معىن )أمر( من أبعد التأويالت، 

واالستشهاد عليه بقوله )رجم( وإمنا أمر ابلرجم من أوهن االستشهادات؛ ألن الرجم من وظيفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/159(، وانظر حاشية ابن القيم على سنن أيب داود )108-2/107زاد املعاد ) 1
 (.3/429فتح الباري ) 2
 (.3/429فتح الباري ) 3
 (.8/679اختالف احلديث ) 4
 (.2/161معامل السنن ) 5
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يابة عنه، وأما أعمال احلج من إفراد وقران ومتتع، فإنه وظيفة اإلمام، والذي يتواله إمنا يتواله ن

 .1كل أحد عن نفسه(
ّ

 فيما يتعلق حبديث ابن عمر رضي هللا عنهماابن القيم رمحه هللا  أيًضاّواستبعدّهذاّاجلواب
قال: ف ابلعمرة إىل احلج... وبدأ رسول هللا فأهل ابلعمرة مث أهل ابحلج"،  ملسو هيلع هللا ىلص"متتع رسول هللا 

، 2)وال يصح أتويل هذا عنه أبنه أمر به، فإنه فسره بقوله "وبدأ فأهل ابلعمرة مث أهل ابحلج"(
فسره بقوله: "وبدأ فأهل "  ملسو هيلع هللا ىلصيعين أن ابن عمر رضي هللا عنهما عندما قال: "متتع رسول هللا 

وسيأيت يف -ابلقران  ملسو هيلع هللا ىلصل ابحلج" ففسر ابن عمر رضي هللا عنهما متتع النيب ابلعمرة مث أه
أن معىن قوله: "وبدأ فأهل ابلعمرة مث أهل ابحلج" هو أنه بدأ يف تلبيته ابلعمرة  -مسلك اجلمع

 ."ًجامث ابحلج فقال: "لبيك عمرة وح
ّ،ّوهللاّأعلم.-وهوّأنّالتمتعّمبعىنّالقران-فاملعتمدّهوّاجلمعّاألولّّ

ّ:فرادمناقشتهمّألحاديثّاإل

 أتويلّأحاديثّاإلفراد::ًّلّأّو

يقول ابن القيم رمحه هللا:  إفراد أعمال احلج! ؛الوارد يف األحاديث احلج إبفرادزعموا أن املراد 
مراده أنه اقتصر على أعمال احلج، من )ومن قال أفرد احلج مل يقل أفرد إهالل احلج، وإمنا 

أنه قرن فعلم  ًضاودخلت عمرته يف حجه، فلم يفرد كل واحد من النسكني بعمل، وهلذا أخرب أي
 .3أن مراده ابإلفراد ما ذكرن(

)وعامة الذين ن قل عنهم أنه أفرد احلج، وأيدوا ذلك بقرينة ذكرها ابن تيمية رمحه هللا فقال: 
ثبت عنهم أهنم قالوا: إنه متتع ابلعمرة إىل احلج، وثبت عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه قال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/539الباري ) فتح 1
 (.2/124زاد املعاد ) 2
 (.5/109حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) 3
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 ، وعن عمر رضي هللا عنه أنه أخرب عن النيبًجايقول: لبيك عمرة وح ملسو هيلع هللا ىلص"مسعت رسول هللا 

وملُّيِكّّوقال: قل عمرة يف حجة"، -يعين بوادي العقيق-أنه قال: "أاتين آت من ريب  ملسو هيلع هللا ىلص
فلهذا قال اإلمام أمحد ال أشك أن النيب الذيّأحرمّبهّإلّعمرّوأنس،ّّملسو هيلع هللا ىلصأحدّلفظّالنيبّ

ّ.1(نً كان قار  ملسو هيلع هللا ىلص

ّولكنّهذاّالتأويلّفيهّنظر:

رجعها إىل الق ران، وتعال نتأملها ال ميكن أن تؤول مبا ي   ألنّأحاديثّاإلفرادّصرُية .1
 :-وإن كانت قد تقدمت معنا-إبنصاف 

 حديثّعائشةّرضيّهللاّعنها: -

ذكرت فيه األنساك الثالثة اليت كان عليها الصحابة فقالت: "فمنا من أهّل بعمرة، ومنا من 
رسول هللا  هلّ أفقالت: "و  ملسو هيلع هللا ىلصأهّل حبجة وعمرة، ومنا من أهّل ابحلج"، مث ذكرت نسك النيب 

"ومنا من أهل  :حتت قوهلا املتقدم اًل أن يكون قوهلا: "أهل ابحلج" داخ ابحلج" فال ميكن ملسو هيلع هللا ىلص
عين اإلفراد، مث إهنا تنّص يف دخوله حتت قوهلا: "ومنا من أهل ابحلج" هو حبجة وعمرة"، بل 

عدة، ال ن رى إال خلمس بقني من ذي الق ملسو هيلع هللا ىلصصرحت ابإلفراد فقالت: "خرجنا مع رسول هللا 
  احلج".

 حديثّجابرّرضيّهللاّعنه: -

"ليس يف رواية: وحده"، و  ًصا"أهللنا أصحاب حممد ابحلج خالقال جابر رضي هللا عنه: 
 وأصحابه ابحلج". ملسو هيلع هللا ىلص، وقال: "أهّل النيب وحده" ًصامعه غريه خال

وجابر رضي هللا عنه فكيف يقال: املراد إفراد أعمال احلج، ويكون قد لىب بعمرة مع احلج، 
 وحده ليس معه غريه"؟! ًصاابحلج خالأهللنا يقول: "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.26/166ُمموع الفتاوى ) 1
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 حديثّابنّعباسّرضيّهللاّعنهما: -

وأصحابه لصبح رابعة  ملسو هيلع هللا ىلص"أهل ابحلج"، وقال: "قدم النيب قال ابن عباس رضي هللا عنهما: 
 لبون ابحلج، فأمرهم أن جيعلوها عمرة".ي  

ل العمرة على حجه  هو املفرد فقط، وأما املتمتع والقارن فقد سبقا أن والذي ي ؤمر أن ي دخ 
 لّبيا ابلعمرة.

 حديثّابنّعمرّرضيّهللاّعنهما:ّ -

 ملسو هيلع هللا ىلصنٌص يف اإلفراد ال حيتمل التأويل؛ ألنه أنكر على أنس رضي هللا عنه أن يكون النيب هو 
 مجع بني احلج والعمرة، وقال: "أهللنا ابحلج...".

فال يقال بعد هذا البيان إن الذين نقلوا اإلفراد مل يقولوا: )أفرد إهالل احلج( كما قال ابن 
 ، وسياق األحاديث وألفاظها ت عنّي أهنم أرادوا حقيقة إفراد احلج.ًداالقيم، فهذا ال يلزم أب

 ،أهلّالعلمّفهمواّأحاديثّاإلفرادّعلىّظاهرهاأنّمجهورّضعف هذا التأويل ومما ي   .2
إفراد احلج، وذكروا أحاديث اإلفراد يف  ابً اببوا من املصنفني بوّ  اوانظر دواوين السنة جتد أن كثريً 

للتمتع، وهذا يدل على أهنم فهموا منها حقيقة اإلفراد ال أهنا  ابً للق ران، واب ابً املشهورة، واب
 ترجع إىل الق ران، وعلى سبيل املثال:

ّكانّيرىّاإلفرادّولّيقرن(يف موطأ اإلمام مالك، و )ابب:ّإفرادّاحلج( يف مصنف  )من
يف  )ابب:ّماّجاءّيفّإفرادّاحلج(يف سنن أيب داود، و)ابب:ّيفّإفرادّاحلج(ّابن أيب شيبة، و
يف سنن ابن  )ابب:ّاإلفرادّابحلج(يف سنن النسائي، و )ابب:ّإفرادّاحلج(و سنن الرتمذي،

 يف سنن الدارمي. )ابب:ّيفّإفرادّاحلج(ماجه، و

إن اإلمام أمحد رمحه هللا يف رواية أيب طالب أجاب عن أحاديث اإلفراد بقوله: )كان  بلّ 
هذا يف أول األمر ابملدينة( قال ابن مفلح رمحه هللا: )ومعناه أنه يف ابتداء إحرامه ابملدينة أحرم 
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ا على ، وهذا يدل على أن اإلمام أمحد رمحه هللا مل أيّول أحاديث اإلفراد، وإمنا أجراه1ابحلج(

 .ظاهرها، وأهنا كانت يف أول األمر

يف آخر أمره، وهلذا قال اإلمام أمحد  نً العمرة على حجه فصار قار  ملسو هيلع هللا ىلصمث أدخل رسول هللا 
 .2(نً كان قار  ملسو هيلع هللا ىلصرمحه هللا: )ال أشك أن النيب 

الذي أحرم به إال عمر وأنس( فيه نظر  ملسو هيلع هللا ىلصقول ابن تيمية رمحه هللا: )ومل حيك  لفظ النيب  .3
 كبري!

الذي أحرم به ابتداء، وإمنا أمر  ملسو هيلع هللا ىلصفحديث عمر رضي هللا عنه ليس فيه لفظ النيب  -
 ملسو هيلع هللا ىلصأن يقول: "عمرة يف حجة"، فيحتمل أن النيب  ملسو هيلع هللا ىلصجربيل عليه الصالة والسالم رسول هللا 
 ، مث قال: )لبيك عمرة وحجة(.ًداابحلج مفر  اًل امتثل أمره بعد حني، ويكون قد لىّب أو 

وهم؛ عائشة ّملسو هيلع هللا ىلصيلزم من كالم ابن تيمية رمحه هللا أن الصحابة الذين نقلوا إفراد النيب  -
حيث  ملسو هيلع هللا ىلصوابن عمر وجابر وغريهم رضي هللا عنهم؛ إما أن يكونوا ومهوا يف مساعهم لفظ النيب 

. ًدا(، وهذا بعيد جًجاعليه، وظنوا أنه قال: )لبيك ح ًعا، فأخطؤوا مجيًجاقال: لبيك عمرة وح
، ولكن جيوز نً ( وهو ال يريد اإلفراد، وإمنا كان قار ًجاوإما أن يكونوا مسعوه يقول: )لبيك ح

توهيٌم هلؤالء ؛ ألنه ًضاللمليب أن ي سمي احلج يف تلبيته، ففهموا أنه أفرد احلج، وهذا بعيد أي
يف حجته،  ملسو هيلع هللا ىلصوهم أقرب الصحابة إىل رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة يف فهمهم مراد رسول هللا 

وكانوا معه منذ بداية إحرامه، من عند مسجد ذي احلليفة، فهم أعلم مبالبسات احلال 
 عندماّعالّعلىّالبيداء.ّملسو هيلع هللا ىلصوحقيقته، وأما أنس رضي هللا عنه فإمنا مسع تلبية رسول هللا 

ى هذه اللوازم الباطلة على ابن تيمية رمحه هللا، وإمنا أراد أّن الصحابة الذين نقلوا وال ختف
(، وإمنا قالوا: )لىّب ابحلج(، ًجااإلفراد مل يقولوا: )أفرد إهالل احلج(، أو )مسعته يقول: لبيك ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/338الفروع ) 1
 (.3/453اإلنصاف ) 2
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بني أحاديثهم وأحاديث القران  ًعا، مج1احلج عمالأأفرد : أو )أفرد احلج(، فيكون مرادهم

 الصحيحة.
ملن أتمل أحاديث اإلفراد الصحيحة كما تقدم، وهللا  ًداوقد علمت أن هذا التأويل بعيد ج

 أعلم.

ّّتضعيفّأحاديثّاإلفراد::ًّيااثن

!! فأحاديث اإلفراد املتقدمة رواها البخاري ومسلم يف صحيحيهما، ًداج وهذا مسلك وعر
ها، وأكثر من رّجح الق ران أو التمتع سلك مسلك اجلمع، األئمة املتقدمني من أعلّ ومل أجد من 

هلا فيقول: )ألن من روى اإلفراد روى خالف ذلك  ًماتقوية حلجته، وتتمي اًل وبعضهم يردها إمجا
 .2من الق ران والتمتع، فتعني ترك روايتهم للتناقض( ًضاأي

 .3قدم عليهاالتمتع أكثر فت  وبعضهم يقول: أحاديث الق ران أو 

ابن وأما التعليل املفصل أللفاظها، وتوهيم رواهتا فهذا سلكه ابن حزم يف حجة الوداع، وتبعه 
 ابن القيم يف زاد املعاد رمحهم هللا.تيمية و 

 تضعيفّأحاديثّاإلفرادشةّمناق:ّ

ّ:رضيّهللاّعنهاّأول:ّحديثّعائشة

إال عروة والقاسم،  الفظ اإلفراد عن عائشة رضي هللا عنه: )مل يرو رمحه هللا قال ابن حزم
يروي أبو األسود عنه  ،فعروة كما ترى م ضط ر ٌب عنه، وُماهد ًضاوروى عنها الق ران عروة أي

 اإلفراد، ويروي الزهري عنه الق ران.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (26/70ُمموع الفتاوى ) 1
 (.513)( رقم 1/444(، وحجة الوداع )5/86(، وحنوه يف املغين )2/41تبيني احلقائق للزيلعي ) 2
 (.5/86املغين ) 3
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فوجدن د من رد إحدى الروايتني إىل األخرى، فنظرن يف ذلك بوليس ُماهد دون قاسم، فال

؛ ألهنا حكاية طويلة، وعمل موصوف ال اًل أص اًل رواية من روى عنها الق ران ال حتتمل أتوي
 مساغ للتأويل فيه إال تكذيب الراوي ... وكانت رواية من روى اإلفراد حتتمل التأويل:

فرض احلج إال حجة فردة  أي مل حيج بعد "أفرد احلج"وهو أن يكون قوهلا رضي هللا عنها  
 .ثنها أبخرىمل ي  

ليب ابحلج فروته، ومل تسمع ذكر وحيتمل أن تكون رضي هللا عنها مسعته عليه السالم ي   
العمرة فلم ترو ما مل تسمع مث صح عندها بعد ذلك أنه عليه السالم قرن فذكرت ذلك كما 

 .روى عنها عروة وُماهد

وأما عمرة واألسود فلم يرواي عنها لفظ اإلفراد، وإمنا رواي عنها أهّل عليه السالم ابحلج،  
، وال فيه ًضاوليس يف روايتهما عنها أنه عليه السالم أهل ابحلج شيء مينع من أن يكون أي

الف عمرة واألسود ما يوجب اإلفراد، وال ما خي ة، فليس يف رواياًل ذكر إهالل بعمرة أص ًضاأي
رواية من روى عنها القران، وإمنا فيه االقتصار على ذكر بعض ما استوعبه بعض من روى عنها 

القران، فإذا أضفت إىل رواية عمرة واألسود عنها رواية ُماهد عنها، واجتمع األمران صح 
 .1(ًناالقران يقي

طويل يرحم هللا أاب حممد ابن حزم فقد عّقد املسألة وهي واضحة!! فحديث عائشة حديث 
فمن الرواة من اختصر عام حجة الوداع،  ملسو هيلع هللا ىلصيف ذكر خروج النيب  يف الصحيحني وغريمها

، ابملعىن، وكلها رواايت صحيحةبعض ألفاظه ى و ألفاظه، ومنهم من أمت، ومن الرواة من ر 
 اليت تسوق حادثة أو قصة. ملسو هيلع هللا ىلص ل هذا كثري يف أحاديث النيبمثو 

عام  ملسو هيلع هللا ىلص يديك، قالت: "خرجنا مع رسول هللاوهذا حديث عائشة رضي هللا عنها بني 
، ويف "ا من أهّل بعمرة، ومنا من أهّل حبجة وعمرة، ومنا من أهّل ابحلجحجة الوداع، فمنّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (418-419.) 



 

 31 أي األنساك أفضل ؟
فقال رسول ، فقدمنا مكة "ابحلج ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  وأهلّ "ويف رواية: -، "ال ن رى إال احلج"رواية: 

ّل منهما مجيمن كان معه هدي فليهّل ابحلج مع ": ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ّل حىت حي  ، "ًعاالعمرة، مث ال حي 
قالت: فقدمت مكة وأن حائض مل أطف ابلبيت وال بني الصفا واملروة، فشكوت ذلك إىل 

، قالت: ففعلت، "متشطي وأهلي ابحلج، ودعي العمرةاانقضي رأسك و "فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا
، فاعتمرت أيب بكر إىل التنعيم بنمع عبد الرمحن  ملسو هيلع هللا ىلصفلما قضينا احلج أرسلين رسول هللا 

، فطاف الذين أهلوا ابلعمرة ابلبيت وابلصفا واملروة، مث حّلوا، مث "هذه مكان عمرتك"فقال: 
العمرة، فإمنا ىن حلجهم، وأما الذين كانوا مجعوا احلج و آخر بعد أن رجعوا من م   فًاطافوا طوا
 . 1ًداواح فًاطافوا طوا

ختريج خمتصر للحديث حىت تعلم خطأ ابن حزم رمحه هللا، وقد ساق اإلمام مسلم رمحه  هذاو 
 :سياقةهللا رواايت احلديث أحسن 

 روىّعنه:ّأبوّاألسودّوهشامّوالزهري:ّ طريقّعروة:أول:ّ

 :عن عائشة رضي هللا عنها عنّعروة األسودروايةّأيبّ .1

ولفظه: "فمنا من أهل بعمرة، ومنا من  ،4ومسلم 3، ومن طريقه البخاري2أخرجه مالك 
 .ابحلج" ملسو هيلع هللا ىلصوأهل رسول هللا أهل حبج وعمرة، ومنا من أهل ابحلج، 

                                       :عن عائشة رضي هللا عنهاّهشامّبنّعروةّعنّأبيهّ)عروة(روايةّ .2
ووهيب ومحاد بن زيد ومحاد  6وأبو معاوية 5بن سليمان وابن من ري ووكيع ةعبد :رواه عن هشام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على اختالف يف رواايته، كما سيأيت. 1
 املوطأ: ابب إفراد احلج. 2
3 (1562.) 
4 (1211.) 
 (، 1211مسلم ) 5
 (.1783البخاري ) 6



 

 32 أي األنساك أفضل ؟
أصحابه يف األنساك الثالثة، ومنهم من اقتصر على قوله:  ملسو هيلع هللا ىلص، وذكروا ختيري النيب 1بن سلمة

محاد بن سلمة يف روايته: "وأما أن فأهّل ابحلج، وزاد "من أراد منكم أن ي هّل بعمرة، فلي هل"، 
  فإن معي اهلدي".

 :الزهريّعنّعروةروايةّ .3

"فمنا  :بلفظ، وعقيل ]رواه مالك والبخاري ومسلم[ 2"فأهللنا بعمرة" :، بلفظمالكرواه عن الزهري: 
]رواه  "فأهللت بعمرة" :بلفظومعمر  ،3]رواه البخاري ومسلم[ من أهل بعمرة، ومنا من أهل حبج"

"من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل حبج  :ولفظه وسفيان ،4مسلم[
وأهل به نس معه، وأهل  حبج، ملسو هيلع هللا ىلصفأهل رسول هللا  ...،فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل

]رواه مسلم وأمحد واحلميدي وابن اجلارود وابن  نس ابلعمرة واحلج، وأهل نس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة"

 .5خزمية[

يعين ابن -أصحاب الزهري ثالثة: مالك وسفيان )ابن عيينة، قال ابن املبارك:  :وسفيان هو
مسعت حيىي بن سعيد يقول: ابن عيينة أحّب إيل )ويقول علي بن املديين: ، 6(ومعمر -عيينة

 .7(أثبت أصحاب الزهري مالك وابن عيينة)وقال أبو حامت: (، يف الزهري من معمر

، أيبّاألسودأن رواية اإلفراد عن عروة جاءت من طريق: )ّ:فيتبنيّمنّالتخريجّاملتقدم
ّمن رواية سفيان بن عيينة(.  والزهريمحاد بن سلمة،  من روايةمّبنّعروةّهشاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1778أبو داود ) 1
 (.1211(، مسلم )1556(، البخاري )223املوطأ ) 2
 (.1211(، مسلم )319البخاري ) 3
 (.2111مسلم ) 4
 (.2605(، ابن خزمية )421(، ابن اجلارود )205(، احلميدي )24093(، أمحد )1211مسلم ) 5
 (.1/16اجلرح والتعديل ) 6
 (.4/227اجلرح والتعديل ) 7



 

 33 أي األنساك أفضل ؟
رمحه هللا يف قوله: )فعروة كما ترى م ضط رٌب عنه يروي أبو األسود  ابنّحزمّفيظهرّخطأ

ّعنه اإلفراد، ويروي الزهري عنه الق ران(.

ابن عيينة عن أنه وقع يف روايته حلديث عائشة من طريق  ومماّيتعذرّلبنّحزمّرمحهّهللاّ
فيه نسك  عنّي أصحابه يف األنساك الثالثة، ومل ي   ملسو هيلع هللا ىلصفذكر فيه ختيري النيب  ،اختصارالزهري 

 .1اإلفراد فظن أن الزهري مل يرو ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

يف متتعه ابحلج  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا " :عنّالزهريّعنّعروةّعنّعائشةأماّروايةّعقيلّّوّ
واليتّاستدلّهباّابنّحزمّرمحهّهللاّ، يعين القران 2]رواه البخاري ومسلم[ "إىل العمرة، ومتتع الناس معه

، ومما فهذا حديث آخر ال عالقة له ابلقصة الطويلة اليت روهتا عائشةّعلىّاضطرابّعروة
 ي بني هذا:

مع الرواايت  ملسو هيلع هللا ىلصرواية )عقيل عن الزهري( يف قران النيب  قس  مل ي   رمحه هللا أن اإلمام مسلم- 
، فأخرج حديث عائشة رضي هللا عنها يف ملسو هيلع هللا ىلصالكثرية اليت ساقها يف قصة عائشة يف إفراد النيب 

، وروى بعده 3احلج وإحرامه ابإلفراد من طرق متعددةأصحابه بني أنساك  ملسو هيلع هللا ىلصختيري النيب 
، فال شك أهنما 4من طريق واحد ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث كثرية، مث أخرج حديث عائشة يف قران النيب 

 حديثان خمتلفان.

متتع  ملسو هيلع هللا ىلص"أن رسول هللا  أخرجا حديث ابن عمر رضي هللا عنهما 5أن البخاري ومسلم-
استلم الركن أول شيء، مث خّب  ملسو هيلع هللا ىلصوأنه  -يعين القران-ابحلج إىل العمرة، ومتتع الناس معه 

مث انصرف فأيت الصفا، فطاف ابلصفا  ،، وصلى ركعتني عند املقامًعاثالثة أطواف، ومشى أرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.31انظر حجة الوداع البن حزم، حديث رقم ) 1
 (.1228(، مسلم )1692البخاري ) 2
3 (1211.) 
4 (1228.) 
 (.1227مسلم )(، 1691البخاري ) 5



 

 34 أي األنساك أفضل ؟
 ملسو هيلع هللا ىلصروج النيب يف خ واملروة سبعة أطواف..."، وهذا مل ي ذكر يف قصة حديث عائشة املتقدم

ّوأصحابه من املدينة، وختيريهم بني األنساك الثالثة.

، ومل يذكر من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة عائشة مث أخرجا حديث 
الزهري نص احلديث، وإمنا أحال فيه على حديث ابن عمر فقال: )مبثل الذي أخربين سامل بن 

حديث عائشة هنا  ، مما ي دل على أن( ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا عن عبد هللا رضي هللا عنه، عن رسول هللا 
 ،ملسو هيلع هللا ىلصخيتلف عن حديثه املتقدم الذي ذكرت فيه إفراد النيب  ملسو هيلع هللا ىلصوالذي ذكرت فيه قران النيب 

 وإمنا روت هنا مثل ما روى ابن عمر رضي هللا عنهما.

أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصأّن من طرق القصة الطويلة اليت روهتا عائشة رضي هللا عنها يف ختيري النيب -
ومل ، طريق )عقيل عن الزهري عن عروة( عن عائشة، ملسو هيلع هللا ىلصبني األنساك الثالثة، وذكر إفراده 

، ومل يذكر عقيل هنا قران النيب الثالثة أصحابه بني األنساك ملسو هيلع هللا ىلصيذكر فيه سوى ختيري النيب 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

اإلفراد واليت لًة لرواية م ع لّ   ملسو هيلع هللا ىلصوعلى هذا فال تكون رواية )عقيل عن الزهري( يف قران النيب 
عن هشام عن بن سلمة محاد )، وعن عائشة ()سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروةرواها 
 (.أيب األسود عن عروة)، و(عروة

فلمّيقلّيفّقوله:ّ)وأماّقولّمحادّيفّحديثهّ"فإينّأهلّابحلج"ّابنّحزمّتكلفًّّضاوأي
وال خالف يف هذا احلديث على من قال: إنه عليه السالم أهل  عليهّالسالم:ّ)حبجّمفرد(،

حبج وبعمرة مع احلج، بل أحاديث هؤالء زايدة على أحاديث محّاد بن سلمة، زايدة ال حيل 
 تركها إىل شيء ال بيان فيه(.

 

 



 

 35 أي األنساك أفضل ؟
ّفاجلواب:ّ

، بل إن ذكر األنساك الثالثة، مث (حج مفردـ )اإلفراد ب تعيني نسك ال يلزم أن ي قال يف .1
 ذكر اإلهالل ابحلج بعدها كالنص يف اإلفراد.

مجع بني احلج والعمرة يف بداية إحرامه يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلصمن الرواة أن النيب  مل يذكر أحد .2
 يف الطرق املتقدمة، وكما سيأيت يف طريق القاسم عنها.عائشة، بل الثابت أنه أفرد احلج كما 

ّ:ّطريقّالقاسمّعنّعائشةّرضيّهللاّعنها:ًيااثن

ّ:بنّالقاسمّعنّأبيهّعبدّالرمحنروايةّ

 ،رى إال احلج": "وال ن  ، بلفظبن املاجشوناابن عيينة وعبد العزيز عن عبد الرمحن: رواه 
 ملسو هيلع هللا ىلصفنص على نسك النيب  1مالك يف املوطأ عنه ورواه ،"لبينا ابحلج" ، بلفظ:محادعنه ورواه 

 .2أفرد احلج" وكلها عند مسلم ملسو هيلع هللا ىلصفقال: "أن رسول هللا 

 النيب عليه السالم أنه أفرد احلج(روى عن يقول ابن عبد الرب رمحه هللا: )وهذا أصح حديث ي  
 وروى بسنده عن ابن الرماح قال: قلت ملالك: اإلفراد أحب إليك أم القران؟ ، 

لت عمن؟ فقال: قأفرد احلج،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: اإلفراد، قلت: من أين؟ قال: ألن رسول هللا 
 .3أفرد احلج ملسو هيلع هللا ىلصحدثين عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النيب 

مالك هبذا اللفظ عن عبد الرمحن بن القاسم فقد بّوب ابن حبان رمحه هللا يف ومل ينفرد 
ض قول من زعم أن هذا اخلرب تفرد به مالك عن عبد الرمحن ]ذكر اخلرب املدح  فقال: صحيحه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.37( رقم )1/353) 1
2 (1211.) 
 (.19/258التمهيد ) 3



 

 36 أي األنساك أفضل ؟
، مث ساق بسند حسن إىل سفيان الثوري عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن بن القاسم[

 .1أفرد احلج ملسو هيلع هللا ىلصعائشة أن النيب 

دونًّّدامفّرتلبيةّالصحابةّرضيّهللاّعنهمّابحلجّوهناك طرق أخرى عن القاسم فيها 
حج معهم ابحلج فقط، ولكنها ليست  ملسو هيلع هللا ىلص، وظاهرها أن النيب  ملسو هيلع هللا ىلصالتصريحّبنسكّالنيبّ

، 3ومسلم 2طريق أفلح بن محيد بلفظ: "مهلني ابحلج" رواه البخاريكيف ذلك،   اصرحيً  ًصان
 .4]رواه مسلم["ًداعبيد هللا بن عمر لفظه: "منا من أهل ابحلج مفر  وطريق

حديث عائشة رواه عنها مجع كاألسود )البخاري ومسلم( وعمرة )البخاري ومسلم(  ًضاوأي
 .وغريمها، وفيها قالت عائشة رضي هللا عنها: "وال نرى إال أنه احلج"

واجلمع بني هذه الرواايت واضح فكل راٍو ذكر جزءاً من القصة من رواية عائشة رضي هللا 
اًء وأنه أفرد احلج، وبعضهم اكتفى يف روايته ابتد ملسو هيلع هللا ىلصعنها، فبعضهم ذكر عنها نسك النيب 

، مث ذكروا ًمابذكر ما كان عليه أكثر الصحابة رضي هللا عنهم من اإلفراد أو التلبية ابحلج عمو 
ألصحابه رضي هللا عنهم ابلتمتع وأنه لوال اهلدي لتحلل معهم، وإمنا مل يذكر  ملسو هيلع هللا ىلصأمر النيب 

صود األهم من القصة إمنا هو ذكر أمرهم واختصره؛ ألن املق ملسو هيلع هللا ىلصبعض الرواة نسك النيب 
، وهلذا مل يذكر يف كثري من الطرق، ملسو هيلع هللا ىلصابلتحلل عند وصوهلم مكة، وليس تعيني نسك النيب 

 فتأمل.

)ليس يف رواية عمرة واألسود ما يوجب اإلفراد وال ما  :واألمر كما قال ابن حزم رمحه هللا
ال ابتداء وال انتهاء، فمن  ملسو هيلع هللا ىلصخيالف القران(؛ ألنه مل يرد فيها النص على نسك النيب 

 ًداكان مفر  ملسو هيلع هللا ىلصوإن كان ظاهرمها أن النيب  ،اإلنصاف أن تكون هااتن الروايتان  حمايدتني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3935( رقم )9/243) 1
2 (1788.) 
3 (1211.) 
4 (1211.) 



 

 37 أي األنساك أفضل ؟
حيث قال رمحه هللا: )فإذا  ،أهنما مؤيداتن للقران ن حزم رمحه هللا أن يوهمبمعهم، فال يصح ال

 !!(.ًناأضفت إىل رواية عمرة واألسود عنها رواية ُماهد عنها، واجتمع األمران صح القران يقي

مثّملاّأرادّابنّحزمّرمحهّهللاّأنّيسقطّروايةّالقاسم،ّوليسّفيهاّاختالفّعنهّقال:ّ
روى  ًداُماهد عن عائشة، فذكر أن ُماهيعين عارضها برواية )وليسّجماهدّدونّقاسم(!!ّ

 القران عنها، وأن القاسم روى اإلفراد، فتتساقط الروايتان!

ّفاجلواب:

من طريق زهري ثنا أبو إسحاق عن ُماهد  1أن ابن حزم يقصد برواية ُماهد ما رواه أبو داود
؟ فقال: مرتني، فقالت عائشة: لقد علم ابن ملسو هيلع هللا ىلصقال: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول هللا 

 سوى اليت قرهنا حبجة الوداع. اثً قد اعتمر ثال ملسو هيلع هللا ىلصعمر أن رسول هللا 

 الشاهد: قوهلا: "سوى اليت قرهنا حبجة الوداع"

من طريق منصور عن  2وهذه الرواية خمتلف يف لفظها، فاحلديث أصله يف البخاري ومسلم
بري املسجد، فإذا عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما جالس ُماهد قال: دخلت أن وعروة بن الز 

، فقال: أربع ؟ملسو هيلع هللا ىلصرة عائشة ... فقال له عروة: اي أاب عبد الرمحن كم اعتمر رسول هللا حجإىل 
عمر إحداهن يف رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، ومسعنا استنان عائشة يف احلجرة، فقال 

: ما يقول؟ قال يقول: تما يقول أبو عبد الرمحن، فقالعروة: أال تسمعني اي أم املؤمنني إىل 
أربع عمر إحداهن يف رجب، فقالت: يرحم هللا أاب عبد الرمحن ما اعتمر  ملسو هيلع هللا ىلصاعتمر النيب 
 إال وهو معه، وما اعتمر يف رجب قط. ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (1992.) 
 (.1255(، مسلم )1775البخاري ) 2



 

 38 أي األنساك أفضل ؟
فاحلديث رواه منصور عن ُماهد هبذا اللفظ فخالف أاب إسحاق السبيعي، ومساع زهري بن 

فيخشى من دخول الوهم يف لفظه،  -وكان قد اختلط أبخرة-وية من أيب إسحاق أبخرة معا
 .1وهللا أعلم

وهلذا قال البيهقي: )كذا رواه أبو إسحاق عن ُماهد، والرواية الثانية عن منصور عن 
منصور  ق، ومما يؤيد هذا أن البخاري ومسلم رواي احلديث من طري2 ُماهد، ليس فيها هذا(

 الذي رواه أبو إسحاق عن ُماهد. عن ُماهد، وأعرضا عن اللفظ اآلخر

اعتمر أربع عمر، وإمنا  ملسو هيلع هللا ىلصومع هذا ففي حديث عائشة إقرار منها البن عمر أن النيب 
، فدل هذا على أهنا ترى أنه اعتمر مع حجته، يف شهر رجب اعتمر ملسو هيلع هللا ىلصخالفته يف أن النيب 

ال يعين هذا الطعن يف رواية عليه رواية ُماهد عن عائشة، فوهذا غاية ما دلت ، نً فكان قار 
، كما هو ملسو هيلع هللا ىلصابتداء نسك النيب الثقات الذين رووا عنها اإلفراد، فروايتها لإلفراد إمنا حتمل على 

 من املدينة، ملسو هيلع هللا ىلصحيث ذكرت ذلك عند خروج الصحابة مع النيب  واضح من سياق احلديث،
، وهذا مما أثبتته نً فصار قار أدخل على حجته املفردة عمرة  ملسو هيلع هللا ىلصيعارض أن يكون النيب  فال

 عائشة رضي هللا عنها.

رمحه هللا ممن روى عن عائشة رضي هللا عنها القصة املتقدمة يف خروج  ًدامث إن ُماه
لكنه اقتصر فيها ، يف حجة الوداع، وأمرهم ابلتحلل ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة رضي هللا عنهم مع النيب 

زئ عنك جي" :هلا ملسو هيلع هللا ىلص عنها حينما حاضت بسرف، وقول النيب على قصة عائشة رضي هللا
 .[رواه مسلم]" وافك ابلصفا واملروة عن حجك وعمرتكط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1992(، رقم )3/348انظر سنن أيب داود، حتقيق األرنؤوط ) 1
 (.5/16)السنن الكربى  2



 

 39 أي األنساك أفضل ؟
يف القصة اليت اشرتك يف روايتها مع  ملسو هيلع هللا ىلصفرواية ُماهد رواية حمايدة ليس فيها ذكر نسك النيب 

عل روايته معارضة لرواية القاسم اليت هي من أصرح الرواايت عن القاسم وغريه ، فكيف جت 
 .ملسو هيلع هللا ىلصعائشة يف إفراد النيب 

بقيّالحتمالنّاللذانّذكرمهاّابنّحزمّرمحهّهللاّلتأويلّروايةّعائشةّرضيّهللاّعنهاّ
ّلإلفراد:

أي مل حيج بعد فرض احلج  ":أفرد احلج")أن يكون قوهلا رضي هللا عنها  الحتمالّاألول:
 إال حجة فردة، مل يثنها أبخرى(.

لبيان أنواع األنساك الثالثة اليت  إمنا هو أن سياق حديث عائشة رضي هللا عنها فاجلواب:
يف فعلها ابتداء، فإذا قسمت  ملسو هيلع هللا ىلصكان عليها الصحابة رضي هللا عنهم، واليت خريهم النيب 

، ومنا من أهّل بعمرة، ومنا من أهّل حبج وعمرة" مث حبج "منا من أهلّ  :أحواهلم إىل ثالثة أنواع
ممن اختار أحد هذه األنساك،  ملسو هيلع هللا ىلصمل حيتمل إال أن النيب  ،ابحلج" ملسو هيلع هللا ىلص قالت: "وأهّل رسول هللا
 كما قالت عن نفسها "فأهللت بعمرة" فال حيتمل إال تكون متمتعة.  ًداوهو اإلهالل ابحلج مفر 

السياق أبنه حج حجة مفردة أي مل حيج بعدها يف عمره حىت وما فائدة اإلخبار يف هذا 
 مات؟! وايليت ابن حزم رمحه هللا مشى على ظاهريته مع هذه الرواايت!!

    وقد تقدم بيان صراحة رواايت اإلفراد، وأهنا ال حتتمل التأويل، فراجعه إن شئت.

ومل  ،سالم يليب ابحلج فروته)وحيتمل أن تكون رضي هللا عنها مسعته عليه ال الحتمالّالثاين:
 ،بعد ذلك أنه عليه السالم قرنمث صح عندها  ،تسمع ذكر العمرة، فلم ترو ما مل تسمع

 فذكرت ذلك كما روى عنها عروة وُماهد(.

أن التلبية إن كانت يف موضع واحد أو مرة واحدة، فيبعد مثل هذا االحتمال؛  فاجلواب:
 ًداأو ابحلج والعمرة أو ابلعمرة وحدها، تكون يف مجلة واحدة فيبعد ج وحده ألن التلبية ابحلج



 

 40 أي األنساك أفضل ؟
وعمرة" مث تكون عائشة رضي هللا عنها  ًجاقال بصوت مرتفع: "لبيك ح ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون النيب 

، وهذا ًداحج مفر  ملسو هيلع هللا ىلصفومهت وظنت أن النيب  ،مل تسمع كلمة "عمرة"و  ،"ًجامسعت كلمة "ح
 .وهذا الذي أراده ابن حزم رمحه هللا هنا، توهيم للصحايب بال دليل

يف بداية إحرامه فنقلت  ًداأما إن قيل: إن عائشة رضي هللا عنها مسعته يليب ابحلج مفر  
فهذا احتمال  ، فنقلت ذلكيف موطن آخر احلجدخل العمرة على ي ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ، مث مسعتذلك

 سيأيت بيانه إبذن هللا.بل هو الظاهر كما قريب، 

" كان يريد بذلك القران، ًجاعندما قال: "لبيك ح ملسو هيلع هللا ىلصوال يصح أن يقال هنا: أن النيب 
، ًدالكنه عرّب عنه ابحلج؛ ألن عائشة وابن عمر وجابر وغريهم رضي هللا عنهم مل يفهموا ذلك أب

وا أنه أفرد احلج حقيقة، وتوهيمهم يف هذا فيه سلب خلاصية الصحايب يف فهمه مراد وإمنا فهم
من أقواله وأفعاله، وفتح هذا الباب يؤدي إىل التشكيك يف فهم  -كما صرحوا به- ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 الصحابة رضي هللا عنهم للنصوص واالعتماد عليه.

، ديث عائشة رضي هللا عنهاوهبذا نكون قد انتهينا من مناقشة ابن حزم رمحه هللا يف ح
 ، صريح غري مؤول.وتبني أن لفظ اإلفراد يف حديث عائشة رضي هللا عنها حمفوظ غري معلول

ّحديثّعبدّهللاّبنّعمرّرضيّهللاّعنهما::ًّياناث

"خرجنا مع رسول هللا )رمحه هللا حديث أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما:  ذكر ابن حزم
أنه  ًضافإمنا عنت أصحابه رضي هللا عنهم ال إهالله، ومل تضف أي مث قال: ".. ًجاحجا ملسو هيلع هللا ىلص

 .1(وهكذا القول يف الرواية عن ابن عمر سواء سواء، قرن إىل احلج عمرة، فقول من زاد أوىل

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.444)حجة الوداع  1



 

 41 أي األنساك أفضل ؟
ّاجلواب:

 1يف حديث ابن عمر كما ثبت عند مسلم ًداأهّل ابحلج مفر  ملسو هيلع هللا ىلصورد النص على أن النيب 
أهللنا مع رسول هللا "عنهما قال:  من طريق عبيد هللا بن عمر عن نفع عن ابن عمر رضي هللا

من  2"، وعند مسلمًداأهّل ابحلج مفر  ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية ابن عون "أن رسول هللا ، "ًداابحلج مفر  ملسو هيلع هللا ىلص
يليب ابحلج والعمرة  ملسو هيلع هللا ىلص النيبمسعت "ن عبد هللا عن أنس رضي هللا عنه قال: طريق بكر ب

فحدثته  ًسافحدثت بذلك ابن عمر فقال: )لىب ابحلج وحده(، فلقيت أن :، قال بكر"ًعامجي
يقول:لبيك عمرة  ملسو هيلع هللا ىلص، مسعت رسول هللا نً بقول ابن عمر، فقال أنس: )ما تعدوننا إال صبيا

ال كما ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصيف إفراد النيب عن ابن عمر رضي هللا عنهما (. فهذه أحاديث صرحية ًجاوح
 ابن حزم.

بيانّيدلّعلىّرجوعهّّ-يعينّابنّعمر-مثّقالّابنّحزمّرمحهّهللا:ّ)بلّيفّالروايةّعنهّ
من طريق حممد بن يوسف احلذاقي ثنا عبد الرزاق ثنا عبد هللا  :مث ساق بسنده ،عنّاإلفراد(
أنه متتع وقرن بني احلج والعمرة يف آخر زمانه، وكان قبل " :نفع عن ابن عمر بن عمر عن

ثنا معمر ثنا صدقة بن يسار قال: مسعت ابن عمر يقول:  :قال عبد الرزاق "،ذلك يفرد احلج
 ."القران بني احلج والعمرة أحب إيل من املتعة"

ّاجلواب:ّو

وبني مذهبه، واألصل أن يوافق مذهبه ظاهر  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ثًافرق بني رواية الراوي حدي
 ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب روى ألسباب، وهنا:  قد خيالفه نً احلديث، ولكن أحيا

أصحابه رضي هللا عنهم ابلتمتع، وأدخل عمرة  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أمرملا  ولكن ،ًداأنه أهّل ابحلج مفر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (1231.) 
2 (1232.) 



 

 42 أي األنساك أفضل ؟
فكان  ملسو هيلع هللا ىلصأخذ ابن عمر رضي هللا عنهما آبخر األمرين من أمر النيب  نً على حجه فصار قار 

 كما سيأيت، وال يعين هذا أنه رجع عن روايته لإلفراد.  ًعاأو متمت نً حيج قار 

واتفقّساملّونفعّعنّابنّعمرّعلىّالقران،ّومهاّأوثقّالناسّ)وقالّابنّحزمّرمحهّهللا:ّ
ه بكر بن عبد هللا املزين عن ابن عمر أنه لىب ابحلج ، وقال ابن القيم رمحه هللا: )وما ذكر 1(فيه

أن الثقات الذين هم أثبت يف ابن عمر من بكر مثل سامل ابنه ونفع رووا عنه ّ:فجوابه ،وحده
ابلعمرة إىل احلج" وهؤالء أثبت يف ابن عمر ، فتغليط بكر عن  ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال: "متتع رسول هللا 

، وهذا اجلواب 2(ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر أوىل من تغليط سامل ونفع عنه، وأوىل من تغليطه هو على النيب 
 .3أصله من كالم ابن تيمية

ّواجلواب:

،  4كما رواه مسلم  ًداأهّل ابحلج مفر  ملسو هيلع هللا ىلصروى عن ابن عمر أن رسول هللا  ًعانفأن  .1
 ، فهل يقال: نفع قد اضطرب يف روايته؟! على اإلفراد رًافوافق بك

هللا عنهما نقلوا وقائع متعددة عنه، ومل يشرتكوا يف نقل الرواة عن ابن عمر رضي أن  .2
 :، فتأملًضاواحدة حىت نتوهم خمالفة بعضهم بعواقعة 

ونقل  ،"ًداابحلج فقال: "أهل ابحلج مفر  ملسو هيلع هللا ىلصفنافع نقل عن ابن عمر بداية إهالل رسول هللا 
عام نزل احلجاج اببن الزبري، وقال: "كذلك فعل  نً عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه حج قار 

كان ابإلفراد،  ملسو هيلع هللا ىلصفابتداء إحرامه  هماال تعارض بينو  ، فهما واقعتان متباينتان"ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 يت بيانه.ومآله كان ابلقران، واجلمع أوىل من الرتجيح كما سيأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.450حجة الوداع ) 1
 (.2/113زاد املعاد ) 2
 (.26/70فتاوى ابن تيمية ) 3
4 (1231.) 



 

 43 أي األنساك أفضل ؟
فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصمع أنس يف بداية إحرام النيب  ابن عمر نقل خالف فقد بنّعبدّهللابكرّأما و 

نقل حادثة حصل فيها خالف بني ابن عمر وأنس، والناقل  رًا، مث إن بك"لىب ابحلج وحده"
 للخالف البد من أن يضبط كال القولني، فيبع د ومهه على ابن عمر. 

، متتع ابلعمرة إىل احلج ملسو هيلع هللا ىلصنقل عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا فقد  ساملأما و 
 ، وهللا أعلم.ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا هو مآل حاله نً يعين أنه كان قار 

ّحديثّجابرّرضيّهللاّعنه::ّثًااثل

أفرد احلج إال  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن حزم رمحه هللا: )وأما الرواية عن جابر فإنه مل يقل عنه إن النيب 
  (.الدراوردي وحده عن جعفر بن حممد عن أبيه

فقال: )وأما قول جابر: "إنه أفرد احلج"،  نً وزاد ابن القيم رمحه هللا اعرتاض ابن حزم بيا
يثه ليس فيه شيء من هذا، وإمنا فيه إخبارهم عنهم أنفسهم أهنم ال ينوون إال فالصريح من حد

 .1لىّب ابحلج مفردا؟!( ملسو هيلع هللا ىلصاحلج، فأين يف هذا ما يدل على أن رسول هللا 

ّفاجلواب:

مي كن أن ي سّلم البن حزم وابن القيم رمحهما هللا أبن رواايت اإلفراد صرحية عن جابر  :ًلّأّو
 ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه الذين معهم أهنم ال ينوون إال احلج، أما النيب  إخباره عن نفسهرضي هللا عنه يف 

فلم ينّص جابر على نسكه، ولكن عدم وجود النص ال مينع من أن ي ستفاد ذلك من داللة 
يدخل يف عموم إخبار  ملسو هيلع هللا ىلصفظاهر الرواايت أن النيب  -وفرق بني داللة النص والظاهر-الظاهر 

مث أخرب  ملسو هيلع هللا ىلصجابر رضي هللا عنه السيما وقد ذكر جابر رضي هللا عنه أهنم قدموا مع رسول هللا 
معهم إال إن دلت قرينة على  ملسو هيلع هللا ىلص، فظاهره أن رسول هللا ًداأهنم أهلوا ابحلج مفر  بصيغة اجلمع

 خالف الظاهر، وهذه بعض ألفاظ طرق حديث جابر رضي هللا عنه يف اإلفراد:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/125زاد املعاد ) 1
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حبج  ملسو هيلع هللا ىلصطريق أيب الزبري عن جابر رضي هللا عنه أنه قال: "أقبلنا مهلني مع رسول هللا  .1
 .1]رواه مسلم[ مفرد"
 ًصاابحلج خال ملسو هيلع هللا ىلصر رضي هللا عنه قال: "أهللنا أصحاب حممد طريق عطاء عن جاب .2

 .2]رواه مسلم[ وحده"
جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر: "لسنا ننوي إال احلج  حامت بن إمساعيل عن طريق .3

 .3]رواه مسلم[ لسنا نعرف العمرة"
وحنن نقول: لبيك اللهم لبيك  ملسو هيلع هللا ىلصطريق ُماهد عن جابر، قال: "قدمنا مع رسول هللا  .4

 .4]رواه البخاري[ ، فجعلناها عمرة"ملسو هيلع هللا ىلصابحلج، فأمرن رسول هللا 

أهّل معهم ابحلج، وإن مل ي نّص فيها  ملسو هيلع هللا ىلصأن بعض الطرق فيها التصريح أبن النيب :ًّيااثن
علّ م عن عطاء عن جابر قال: "أهل رسول 

 
بلفظ اإلفراد، كما روى البخاري من طريق حبيب امل

 ، فتحّصل مما سبق:5]رواه البخاري[هو وأصحابه ابحلج"  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

معه من الصحابة رضي هللا عنهم أهلوا ابحلج  نوم رًابعض الرواايت صّرحت أّن جاب -
 أهّل معهم. ملسو هيلع هللا ىلص، ومل تنّص على أن النيب ًدامفر 

 أهل معهم ابحلج، ومل تصرح إبفراد احلج. ملسو هيلع هللا ىلصصرّح أن النيب  اوبعضه -

بال شك؛ ألهنا واقعة واحدة  ًداأهل ابحلج مفر  ملسو هيلع هللا ىلصفبمجموع هذه الرواايت ي ستفاد أن النيب 
 ينقلها صحايب واحد وهو جابر رضي هللا عنه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1216مسلم ) 1
 (.1216مسلم ) 2
 (.1218مسلم ) 3
 (.1570البخاري ) 4
 (.1651البخاري ) 5
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ّملسو هيلع هللا ىلصإنّالنيبّّ-يعينّجابرّرضيّهللاّعنهّمثّقالّابنّحزمّرمحهّهللا:ّ)فإنهّملّيُنقلّعنه

خمتصر من احلديث  ًنا، وهذا يقيعن أبيه جعفر بن حممد عنأفردّاحلجّإلّالدراورديّوحدهّ
... وسائر الناس عن جابر إمنا قالوا: "أهل ابحلج" أو "أهل  قًاالطويل الذي ذكرنه مفر 

 ، مث ساقهما بسنده:1(عتد هبماابلتوحيد" حاشا طريقني ال ي  

من طريق مطرف بن مصعب ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن جعفر بن حممد عن أبيه  .1
 أفرد احلج. ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر أن رسول هللا 

من طريق حممد بن عبد الوهاب ثنا حممد بن مسلم عن عروة بن دينار عن جابر أن و  .2
 أفرد احلج. ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

أما ، و -يعين ُمهول-ذلك وحممد بن عبد الوهاب كوعّقب عليهما بقوله: )مطرف ُمهول، 
 .2حممد بن مسلم فإن كان الطائفي فهو ساقط ألبتة، وإن كان غريه فال أدري من هو؟(

ّفاجلواب:ّ

، من أن رواية الدراوردي ومن 3ن األمر كما قال ابن حزم رمحه هللا وأيده ابن القيم رمحه هللاأ
 ، إمنا هي من ابب الرواية ابملعىن.4أفرد احلج ملسو هيلع هللا ىلصمعه حلديث جابر أن رسول هللا 

ولكن: ليس يف هذا طعن يف روايتهم، بل إن روايتهم ت وافق ظاهر الرواايت املتقدمة، من أن 
اوردي ومن معه ، وكأن الدر ًداومن معهم من الصحابة رضي هللا عنهم لّبوا ابحلج مفر  رًاجاب

يدخل معهم يف ذلك، فصرحوا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ملسو هيلع هللا ىلصفهموا أن رسول هللا 
 أفرد احلج، وفهم رواة احلديث مقدم على فهم غريهم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.421حجة الوداع ) 1
 (.422حجة الوداع ) 2
 (2/125زاد املعاد ) 3
 (، وقرن مع الدراوردي حامت بن إمساعيل.2966طريق الدراوردي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر أخرجه ابن ماجه ) 4



 

 46 أي األنساك أفضل ؟
وينبغي أن جنمع بني الرواايت مهما أمكن، ال سيما إن كانت متوافقة يف ذلك، ال أن 

ونقله احلديث ابملعىن ملا تقرر يف نفوسنا من ترجيح قول خيالف  راوي احلديث يف فهمهطئ ن  
 الرواية اليت نقلها ابملعىن.

ّكالمّابنّحزمّوابنّالقيمّرمحهماّهللا:ًّمامثّتتمي ّللفائدة،ّأذكرّبعضّاملالحظاتّعلى

 :ّ(جمهول)ّ:قولّابنّحزمّعنّمطرفّبنّمصعب -

)قلت: ليس هو مبجهول، ولكنه ابن أخت بنّي ابن القيم رمحه هللا حقيقة األمر فقال: 
مالك، روى عنه البخاري وبشر بن موسى ومجاعة، قال أبو حامت: صدوق مضطرب احلديث 

... وقال ابن عدي: أييت مبناكري، وكأن أاب حممد ابن حزم رأى يف النسخة )مطرف بن 
ن مصعب( فجهله، وإمنا هو )مطرف أبو مصعب( وهو )مطرف بن عبد هللا بن مطرف ب

حممد بن عثمان الذهيب يف كتابه الضعفاء فقال:  ًضاسليمان بن يسار( وممن غلط يف هذا أي
مطرف بن مصعب املدين عن ابن أيب ذئب منكر احلديث، قلت: والراوي عن ابن أيب ذئب 
والدراوردي ومالك هو مطرف أبو مصعب املدين، وليس مبنكر احلديث، وإمنا غرّه قول ابن 

، مث ساق له منها ابن عدي مجلة، لكن هي من رواية )أمحد بن داود بن عدي: أييت مبناكري
 .1صاحل عنه( كذبه الدارقطين، والبالء فيها منه(

ومما يدل على وقوع التصحيف يف النسخة اليت اعتمد عليها ابن حزم أن احلافظ أاب القاسم 
، روى احلديث بسنده من طريق عبد الرمحن بن معدان الالذقي 2متام بن حممد الرازي يف فوائده

، ثنا عبد العزيز بن حازم عن جعفر عن حممد عن أبيه عن ثنا مطرف بن عبد هللا املدينقال: 
 أفرد احلج". ملسو هيلع هللا ىلصجابر "أن رسول هللا 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/125زاد املعاد ) 1
2 (359.) 
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 : )ساقط ألبتة، فإن كان غريه، فال أدري من هو؟(قولّابنّحزمّرمحهّهللاّعنّالطائفيّأنه

بل هو ...  قول ابن القيم رمحه هللا: )ومل أرد هذه العبارة فيه لغريه، وقد استشهد به مسلمي
 .1(ًناالطائفي يقي

يف حديث جابر، وتغليطهما  الواردوأي دّابنّحزمّوابنّالقيمّرمحهماّهللاّأتويلهماّاإلفرادّ
الرواة الذين صّرحوا يف حديث جابر أبن النيب صلى هللا عليه وسلم أفرد احلج برواية سفيان 

قرن يف حجة  ملسو هيلع هللا ىلصالثوري عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر رضي هللا عنه أن رسول هللا 
ن احلباب، عن الوداع، رواه زكراي الساجي عن عبد هللا بن أيب زايد القطواين، عن زيد ب

 .2سفيان

ّواجلواب:ّ

، كلهم من طريق 3أخرج هذه الرواية الفاكهي، وابن خزمية، والدار قطين، واحلاكم، والبيهقي
زيد بن احلباب عن سفيان الثوري عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بلفظ: "حج النيب 

 .ثالث حجج؛ حجتني قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة" ملسو هيلع هللا ىلص

ثنا سفيان، قال: "حج رسول  -وهو اخل رييب-من طريق: عبد هللا بن داود 4وأخرج ابن ماجه
ثالث حجات ... وقرن مع حجته عمرة"، قيل له: من ذكره؟ قال: جعفر عن أبيه  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 عن جابر وابن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/125زاد املعاد ) 1
 (.422(، حجة الوداع )2/126زاد املعاد ) 2
( رقم 3/234(، والدارقطين )3056( رقم )4/352(، وابن خزمية )2824)( رقم 5/56أخبار مكة للفاكهي ) 3
 (.5/18(، والبيهقي )1726(، واحلاكم )2696)
4 (3076.) 
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عن حممد بن عبد هللا  1آخرين، فقد أخرجه ابن سعد يف الطبقات نيمن طريق اًل وجاء مرس

وري عن ابن جريج عن ُماهد من طريق وكيع كالمها عن الث2 األسدي، والبيهقي يف الدالئل
 .اًل م رس

)وكيف البن كثري، يقول البيهقي رمحه هللا:  فًاورجح إرساله البخاري والرتمذي والبيهقي خال
وقد روي من أوجه عن جابر يف إحرام النيب صلى هللا عليه خالف هذا،  ًحايكون هذا صحي

هذا احلديث فقال: هذا  وقد قال أبو عيسى الرتمذي: سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن
، قال البخاري: وكان زيد بن احلباب إذا روى اًل حديث خطأ، وإمنا روي هذا عن الثوري مرس

 .3حفظاً رمبا غلط يف الشيء(

)كان يقلب حديث الثوري ومل يكن به ويضاف إىل قول البخاري قول ابن معني رمحه هللا: 
وكان يضبط األلفاظ عن معاوية بن صاحل، ولكن ، قًاأبس( وقول أمحد رمحه هللا: )كان صدو 

 .4كان كثري اخلطأ(

ومما ي رجح رواية اإلرسال أن من أرسله أقوى ممن أسنده، وكفى برواية وكيع هلذا احلديث 
فهو من أجّل أصحاب الثوري، يقول ابن أيب حامت: قال أيب: سألت علي بن املديين: من 

، 5، وعبد الرمحن بن مهدي، ووكيع، وأبو نعيم(أوثق أصحاب الثوري؟ قال: )حيىي القطان
ووكيع مقدم يف احلفظ على داود بن عبد هللا اخلرييب، يقول ابن أيب حامت: سألت أيب عن وكيع 

 . 6عن األعمش أحب إليك أو ابن داود؟ فقال: )وكيع أحفظ من ابن داود اخلرييب(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (2/189.) 
 (.5/454دالئل النبوة ) 2
 (.5/18سنن البيهقي الكربى ) 3
 (.10/46هتذيب الكمال ) 4
 (.5/289اجلرح والتعديل ) 5
 (.9/38اجلرح والتعديل ) 6
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رضي هللا عنه ذكر يف الرواايت  رًاوعلى فرض قبول هذه الرواية، فيمكن أن يقال: إن جاب

وأصحابه ابحلج يف ابتداء اإلحرام، وأما هذه الرواية فيذكر فيها عدد  ملسو هيلع هللا ىلصاملتقدمة إفراد النيب 
مل على هناية  ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلصحجج النيب  قرن مع حجته يف اإلسالم عمرة، وهذا حي 

 حاله صلى هللا عليه وسلم، فموضوع الرواايت خمتلف فال تتعارض.

)وليس يف قوله: "أهل ابحلج" ما مينع أن يكون عليه السالم أهّل  وقالّابنّحزمّرمحهّهللا:
مع احلج بعمرة، لكنه سكت يف هذه الرواية عن ذكرها، وليس على املرء أن حي ّ دث يف  ًضاأي

كل وقت بكل ما مسع، وقد قال عليه السالم: "دخلت العمرة يف احلج، فقول القائل: "أهل 
 .1(قتضي العمرة على هذا احلديثابحلج" ي

ّواجلواب:

ال خيفى بعده، مع تصريح جابر ومن معه من الصحابة رضي هللا عنهم أن هذا االحتمال 
أهل معهم ابحلج،  ملسو هيلع هللا ىلص، مث تصريح جابر رضي هللا عنه أن رسول هللا ًداأهنم أهلوا ابحلج مفر 

القران الذي خيالف ظاهر الرواايت والقصة واحدة، فكيف حتمل رواية: "أهل احلج" على 
 األخرى يف اإلفراد.

وهبذا نكون قد انتهنا من مناقشة ابن حزم وابن القيم رمحهما هللا يف حديث جابر رضي هللا 
 .ابحلج ملسو هيلع هللا ىلصعنه، وتبني أنه ظاهر يف إفراد النيب 

 ّ:ّواخلالصة

من أول حجته إىل آخرها قوله مرجوح؛ ألنه مع صحة  نً كان قار  ملسو هيلع هللا ىلصأن من رجح أن النيب 
أحاديث القران وصراحتها إال أن أحاديث اإلفراد ال مي كن ردها بتأويل أو تضعيف، فال بد 

 من اجلمع بطريقة أخرى، وهللا أعلم.

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/126( وانظر زاد املعاد )422ة الوداع )حج 1



 

 50 أي األنساك أفضل ؟
منّأولّحجتهّإىلّهنايتها،ًّّداحجّمفّرّملسو هيلع هللا ىلصاملطلبّالثاين:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنيبّ

ّومناقشتها.

، يقول ابن عبد الرب -كما تقدم-أحاديث اإلفراد صحيحة صرحية، ال حتتمل التأويل  .1
، ألن آاثره أصح عنه ًداكان مفر  ملسو هيلع هللا ىلصألن رسول هللا  -إن شاء هللا-رمحه هللا: )واإلفراد أفضل 

 .2األخبار الصحيحة( ت، وقال القاضي عياض: )وبه تظاهره1يف إفراده(
ّجح روايتهم على رواية  .2 رواة أحاديث اإلفراد من الصحابة رضي هللا عنهم هلم خاصية، فرت 

، وحسن سياقه ملسو هيلع هللا ىلص: )بتقدم صحبة جابر النيب أسباب غريهم، كما قال الشافعي رمحه هللا
، وفضل حفظها عنه، وقرب ابن عمر ملسو هيلع هللا ىلصالبتداء احلديث وآخره، ولرواية عائشة عن النيب 

حىت قال ابن عمر رضي هللا عنهما: )إين كنت حتت نقة رسول هللا صلى هللا عليه ، 3منه(
 ]رواه البيهقي[. 4وسلم، ميسين لعاهبا، أمسعه يليب ابحلج(

 :ّونقشّأصحابّهذاّالقولّأحاديثّالتمتعّوالقرانّمباّيلي

ّمناقشتهمّألحاديثّالتمتع:

املتقدمة، على أنه صلى هللا عليه وسلم أمر أصحابه به،  ملسو هيلع هللا ىلصمحلوا أحاديث متتع النيب  .1
يف املطلب  ًباكما تقدم بيانه قري-ذكر ذلك الشافعي رمحه هللا ، واستبعده ابن املنري رمحه هللا 

 .-األول
أبن ، متتع أصحابه الذين متتعوا بعمرة، للتصريح ملسو هيلع هللا ىلصأن املراد من إسناد التمتع إىل النيب  .2
 مل يتحلل من إحرامه. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/485التمهيد ) 1
 (.4/233إكمال املعلم ) 2
 (.7/152(، واجملموع )8/160خمتصر املزين ) 3
 (.5/9السنن الكربى للبيهقي ) 4



 

 51 أي األنساك أفضل ؟
قال: "هذه عمرة استمتعنا هبا،  ملسو هيلع هللا ىلصيف حديث ابن عباس عن النيب -البيهقي رمحه هللا  قال

]رواه فمن مل يكن عنده اهلدي فليحل احلل كله، قد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة" 

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصأصحابه الذين حلوا واستمتعوا، واثبت عن النيب  -وهللا أعلم-: )وكأنه أراد -1مسلم[
، ج، مل يتلهف عليهاابلعمرة إىل احل ًعاتلهف حيث ساق اهلدي فلم حيل، ولو كان متمت

 .2(وهللا أعلم.

، ولكن أتويل متتعه ًعامتنع من أن يكون متمت واضحةقرينة  ملسو هيلع هللا ىلصوال شك أن عدم حتلل النيب 
الكالم ملن أضيف إليه، والتأويل القريب أن يكون املراد  األصل إسنادو ، دٌ عبتمتع أصحابه فيه ب  

كما هو معروف يف لغة الصحابة، وال ينبغي محل األحاديث على   نً أنه كان قار  ملسو هيلع هللا ىلص بتمتعه
 أتويالت بعيدة مع وجود أتويالت قريبة، وهللا أعلم.

ّ:لقرانمناقشتهمّألحاديثّا 

ّ:حديثّأنسّبنّمالكّرضيّهللاّعنه:ًّلّأّو

، وعنه 3]رواه مسلم[" ًجايقول: "لبيك عمرة وح ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا  عن أنس رضي هللا عنه:
 .]رواه البخاري[ 4قال: "مث أهل حبج وعمرة"

بني احلج والعمرة، فإمنا مسع أنس  ملسو هيلع هللا ىلصقال البيهقي رمحه هللا: )وقد مجع بعض أصحاب النيب 
هل مه غريه كيف ي  علّ  ي   ملسو هيلع هللا ىلصأولئك الذين مجعوا بني احلج والعمرة ... وحيتمل أن يكون مسعه 

 .5أعلم(ابلق ران، ال أنه ي هّل هبما عن نفسه، وهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1241مسلم ) 1
 (.5/18السنن الكربى ) 2
 (.1232مسلم ) 3
 (.1551البخاري ) 4
 (.5/10للبيهقي )السنن الكربى  5



 

 52 أي األنساك أفضل ؟
ّاجلواب:ّ

تعّقب ابن كثري رمحه هللا كالم البيهقي فقال: )وال خيفى ما يف هذا الكالم من النظر الظاهر  -
، ورمبا كان ترك هذا الكالم أوىل منه، إذ فيه تطرق احتمال إىل حفظ الصحايب هملن أتمل

 .1مع تواتره عنه ... وفتح هذا يفضي إىل حمذور كبري(

رمحه هللا: )ومحل ذلك على أنه أمر بتعليمه كالم يف غاية البطالن، ومن أتمل وقال ابن القيم 
 .2سياق احلديث ولفظه ومقصوده علم بطالن هذا التأويل الفاسد(

ع ألنس( جرأة على البيهقي: )االشتباه وق لبل ابلغ ابن الرتكماين رمحه هللا يف رده فقال: )وقو 
م غريه(، رد علّ  ي  قوله: )حيتمل أن يكون مسعه وتغليط له بال دليل.  ملسو هيلع هللا ىلصصاحب رسول هللا 

للحديث الصحيح مبجرد احتمال بعيد، ميكن أن ي قال مثله يف رواية من روى أنه عليه السالم 
 .3أفرد أو متتع، وكيف يصح ذلك مع قوله مسعته عليه السالم يليب بعمرة وحج(

وحاول بعض أصحاب هذا القول تضعيف حديث أنس مبا ال طائل حتته، فنقل البيهقي  -
عن سليمان بن حرب أنه قال: )مسع أبو قالبة هذا من أنس وهو فقيه، وروى محيد وحيىي 

، وقال: ومل حيفظا، إمنا 4ة وحجر يليب بعم ملسو هيلع هللا ىلصبن أيب إسحاق عن أنس مسعت النيب 
 .5أفرد احلج( ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح ما قاله أبو قالبة أن النيب 

 6ورد هذا البيهقي نفسه فقال: )وقد رواه مجاعة عن أنس كما رواه حيىي بن أيب إسحاق(
 يعين رواية القران.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/471البداية والنهاية ) 1
 (.2/321هتذيب السنن ) 2
 (.13-5/12اجلوهر النقي حباشية السنن الكربى ) 3
 (.1251رواه مسلم ) 4
 (.5/10السنن الكربى للبيهقي ) 5
 (.5/10السنن الكربى للبيهقي ) 6



 

 53 أي األنساك أفضل ؟
، 1وقال ابن الرتكماين رمحه هللا: )وذكر ابن حزم يف حجة الوداع هذا احلديث من عدة طرق

كان  ملسو هيلع هللا ىلصفظ النيب مث قال: فهؤالء ستة عشر من الثقات كلهم متفقون على أنس على أن ل
فيما  اًل مث قال ابن الرتكماين: )ومل يرو أبو قالبة اإلفراد، أص، انتهى( ًعاحبجة وعمرة م اًل إهال

عن أن يكون ذلك هو الصحيح كما زعم سليمان، بل الذي يف الصحيح أنه  اًل علمنا فض
 .2روى القران(

يف إنكار  ًبامن خالف فال يكون ذلك سب ما عنهوأما ما وقع بني ابن عمر وأنس رضي هللا -
حديث صحيح أخرجه مسلم يف صحيحه، ومل ي عّله أحد من األئمة املتقدمني، ومل ي فهم من 

 بيان علة فيه. صنيع مسلم أنه يريد

وهذا من جنس اختالف الصحابة رضي هللا عنهم، فيطلب املرجح من أحاديث أخرى، أو 
 .-كما سيأيت-جيمع بينهما إن أمكن اجلمع 

 وتبني هبذا أن حديث أنس رضي هللا عنه حديث صحيح صريح يف القران ال ميكن أتويله.

 :ملسو هيلع هللا ىلصأنسّوغريهّيفّعددُّعَمِرّالنيبّحديثّ:ًّيااثن

؟ قال: "أربع عمر: عمر  ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنه: كم اعتمر النيب  ًساعن قتادة: سألت أن -
حيث صده املشركون، وعمرة من العام املقبل يف ذي القعدة حيث  احلديبية يف ذي القعدة

 .3البخاري ومسلم[ ]رواه، وعمرة مع حجته" -أ راه حنني-صاحلهم، وعمرة اجلعرانة إذ قسم غنيمة 

عن  ًضاأنس على ما عنده من أنه قرن، وقد ر وي أي قال البيهقي رمحه هللا: )وإمنا يقول ذلك
 .4غري أنس، ويف ثبوته نظر(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/110حجة الوداع، وزاد املعاد ) 1
 (.5/12حباشية السنن الكربى )اجلوهر النقي  2
 (.1253(، مسلم )1779البخاري ) 3
 (.5/10السنن الكربى للبيهقي ) 4



 

 54 أي األنساك أفضل ؟
ّواجلواب:

هذا التأويل فرع عن كالمه يف حديث أنس املتقدم، وحاصله يرجع إىل ختطئة الصحايب، أّن 
 .وقد عرفت ما فيه

-منها: عمرة مع حجته-اعتمر أربع عمر  ملسو هيلع هللا ىلصوتقدمت معنا رواية عائشة وابن عمر أن النيب  
وري احلديث ر  قد و نقل أنس رضي هللا عنه لذلك،  صحة فال شك يف 1]رواه البخاري ومسلم وأبو داود[

 .-كما تقدم معنا-من طرق مرسلة 

 :حفصةّرضيّهللاّعنهاحديثّ:ّثًالاث

قالت: اي رسول هللا ما شأن الناس حلوا بعمرة، ومل حتلل أنت من عمرتك؟ قال: "إين لبّدت 
 .2]رواه البخاري ومسلم[ال أ حّل حىت أحنر" فرأسي، وقلدت هديي، 

قال البيهقي رمحه هللا: )قال الشافعي رمحه هللا يف قول حفصة: "ومل حتلل من عمرتك" تعين: 
بنية واحدة، وهللا أعلم، فقال: "لبدت رأسي، وقلدت هديي، من إحرامك الذي ابتدأته وهم 

حلاج؛ ألن القضاء نزل عليه أن جيعل من كان فال أحل حىت أحنر" يعين وهللا أعلم: حىت حيل ا
 .3(ًجامعه هدي إحرامه ح

ّاجلواب:ّ

"إين لبدت رأسي، وقلدت : ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب و  وال خيفى ما يف هذا الكالم من أتويل بعيد،
؛ ألن هدي القران نً كان قار  ملسو هيلع هللا ىلصهديي، فال أحل حىت أحنر" قرينة واضحة يف تعيني أن النيب 

 .4هو الذي مينع من اإلحالل، وأما ما ساقه املفرد فهو هدي تطوع ال مينع شيئاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1992(، أبو داود )1255(، مسلم )1775البخاري ) 1
 (1229(، مسلم )1566البخاري ) 2
 (.5/13السنن الكربى للبيهقي ) 3
 (.4/303انظر االستذكار ) 4



 

 55 أي األنساك أفضل ؟
ه على حجت   هااليت أدخل   فتعني أن املراد من قوله: "ومل حتلل أنت من عمرتك" يعين: العمرة  

 .نً فصار قار 

ّ:ّحديثّعمرّرضيّهللاّعنه:ًّعاراب

بوادي  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه مسع عمر رضي هللا عنه يقول: مسعت النيب 
العقيق يقول: "أاتين الليلة آٍت من رب، فقال: صلّ  يف هذا الوادي املبارك، وقل: عمرة يف 

 .1]رواه البخاري[حجة" 

ساقه البيهقي رمحه هللا من طريق علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن ابن 
)وخالفه األوزاعي يف أكثر عباس عن عمر بلفظ األمر: "وقل عمرة يف حجه"، مث قال: 

قل"(، مث ساقه من طرق عن األوزاعي و الرواايت عنه فقال:"وقال عمرة يف حجة"، ومل يقل: "
وهللا أعلم  نً فيكون ذلك إذعن حيىي بن أيب كثري به بلفظ املاضي "وقال"، مث قال البيهقي: )

 .2يف نفسه(بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصيف إدخال العمرة على احلج، ال أنه عليه السالم أمر النيب 

 اجلواب:

"وقل عمرة يف حجة" هو الذي عليه أكثر الرواة،  :ّبني أبو داود يف سننه أن لفظ األمر-
فأخرج احلديث من طريق: مسكني عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن ابن 

 .3بلفظ: "وقال: عمرة يف حجة" ابلفعل املاضيعن عمر عباس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1534البخاري ) 1
 (.14-5/13الكربى للبيهقي )السنن  2
 ( من طريق الوليد بن مسلم عن األوزاعي بلفظ املاضي: )وقال(.3790وهكذا رواه ابن حبان ) 3



 

 56 أي األنساك أفضل ؟
األوزاعي "وقل رواه الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد يف هذا احلديث عن )مث قال: 

عمرة يف حجة"، قال أبو داود: وكذا رواه علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري يف هذا 
 .1(احلديث قال: "وقل عمرة يف حجة"

بن  شعيب، و 3وبشر بن بكر التنيسي 2بن مسلمالبخاري من طريق الوليد  أخرجهو 
ن ماجه من طريق حممد وأخرجه ابعن األوزاعي بصيغة األمر "وقل عمرة يف حجة"،  4إسحاق

من طريق علي بن  البخاريه خرجكذلك أو ، ًضاأي 5بن مصعب عن األوزاعي بصيغة األمر
 .6األمر صيغةاملبارك عن حيىي بن أيب كثري ب

أخرجه من طريق هؤالء الثالثة )الوليد وبشر وشعيب( عن األوزاعي بصيغة  7البيهقيولكن 
سنن على ما يف  مقدّ م   البخاريصحيح املاضي: "وقال عمرة يف حجة"، وال شك أن ما يف 

 ، وهللا أعلم.البيهقي

، فقد يقال: ما وليس هناك كبري فرق بني لفظ األمر ولفظ املاضي، وابب التأويل واسع
وقوله له: )عمرة يف حجة(، وإن مل  ملسو هيلع هللا ىلصربيل عليه الصالة والسالم على النيب فائدة نزول ج
راد منه أن يليب بعمرة وحجة، وأن يبلغه أصحابه؛ ألن امللك ال ميكن أن يفعل أيمره إال أنه أ

يف ذلك ابتداء، وأن يبلغه  ملسو هيلع هللا ىلصذلك، وإن كان لفظ األمر أقوى يف الداللة على دخول النيب 
 أصحابه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (1800.) 
 (.2976(، وابن ماجه )161(، ومسند أمحد )19(، ومسند احلميدي )1534البخاري ) 2
 (.201(، مسند البزار )19(، ومسند احلميدي )1534)البخاري  3
4 (3372.) 
5 (2976.) 
 (.16(، مسند عبد بن محيد )7343)البخاري  6
7 (5/21.) 



 

 57 أي األنساك أفضل ؟
مث إن لفظ املاضي قد يكون من ابب الرواية ابملعىن، فكأن الراوي فهم أن صيغة األمر 

 واملاضي سواء يف الداللة على املراد، وهللا أعلم.

ّاّقيلّيفّأتويلّقوله:ّ"وقلّعمرةّيفّحجة"ّماّذكرهّابنّحجرّرمحهّهللّفقال:ممّو 

: عمرة مدرجة يف حجة، أي إن عمل العمرة يدخل يف عمل )وأ بعد  من قال معناه .1
؛ وهذا بعيد كما قال ابن حجر ،ًدا، يعين وإن كان احلج مفر احلج، فيجزي هلما طواف واحد(

 ألن املقام لتحديد نسك من أنساك احلج.
 ؛)وقال: من معناه أنه يعتمر يف تلك السنة بعد فراغ حجه، وهذا أبعد من الذي قبله .2
 مل يفعل ذلك(. ملسو هيلع هللا ىلصألنه 
)نعم حيتمل أن يكون أ مر أن يقول ذلك ألصحابه؛ ليعلمهم مشروعية الق ران، وهو  .3

، قاله الطربي، واعرتضه ابن املنري يف احلاشية فقال: ليس "دخلت العمرة يف احلج"كقوله: 
ي أتسيس قاعدة، وقوله: "عمرة يف حجة" ابلتنكري يستدع ...دخلت اخل :نظريه؛ ألن قوله

قلت: ويؤيده ما أييت يف كتاب  ،الوحدة، وهو إشارة إىل الفعل الواقع من الق ران إذ ذاك
 .1 بواو العطف( "عمرة وحجة"اإلعتصام بلفظ 

هو األقرب كما سيأيت يف الفصل اخلامس  -وهو تعليمهم مشروعية القران-وهذا االحتمال 
 ، وأمره ابلتمتع.ملسو هيلع هللا ىلصيف العلة من قرانه 

 :حديثّعمرانّبنّحصنيّرضيّهللاّعنه:ّاسًّخام

مجع بني حج وعمرة مث مل ينزل فيها  ملسو هيلع هللا ىلصواعلم أن نيب هللا ": قال عمران رضي هللا عنه 
 .2]رواه البخاري ومسلم[ ، قال رجل فيها برأيه ما شاء" ملسو هيلع هللا ىلصكتاب، ومل ينه عنها نيب هللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/393فتح الباري ) 1
 رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. 2



 

 58 أي األنساك أفضل ؟
وقوله: "مجع بني حج وعمرة" إن كان الراوي حفظه حيتمل أن يكون املراد به )قال البيهقي: 

 .1(إذنه فيه، وأمره بعض أصحابه بذلك، وهللا أعلم

بني حج وعمرة" مث  ملسو هيلع هللا ىلصيف جوابه من تكلف، فالراوي يقول: "مجع نيب هللا  وال خيفى ما
وتقدم مثل هذا اجلواب يف أتويل البيهقي ألحاديث  يقال: مل جيمع بينهما، وإمنا أمر بذلك!

 التمتع.

ّرضيّهللاّعنه:ّحديثّالرباء:ًّساساد

 .2]رواه أبو داود والنسائي[ قال: "إين قد سقت اهلدي، وقرنت" ملسو هيلع هللا ىلصأن نيب هللا "وفيه: 

كذا يف هذه الرواية "وقرنت" وليس ذلك يف حديث جابر بن عبد هللا حني )قال البيهقي: 
وأحسن سياقة، ومع  ًداوصف قدوم علي رضي هللا عنه وإهالله، وحديث جابر أصح إسنا

قال: "لوال أن معي  ملسو هيلع هللا ىلصوفيه: أن رسول هللا  -مث ساقه-حديث جابر حديث أنس بن مالك 
 .3(اهلدي ألحللت"

مث قال: )وفيه ويف حديث جابر جعل العلة يف امتناعه من التحلل كون اهلدي معه، والقارن 
يكن، ودّل ذلك على ، سواء كان معه هدي، أو مل ًعاال حيل من إحرامه حىت حيل منهما مجي

 .4خطأ تلك اللفظة، وهللا أعلم(

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/21السنن الكربى للبيهقي ) 1
 (.2725(، والنسائي )1797أبو داود ) 2
 رواه البخاري ومسلم. 3
 (.5/22)السن الكربى للبيهقي  4



 

 59 أي األنساك أفضل ؟
  واجلواب:

يونس بن أيب إسحاق  وغريمها من طريق 1أخرجه أبو داود والنسائي أن حديث الرباء
وال يلزم من عدم يونس صدوق احلديث، فالسند ظاهره احلسن، و ، السبيعي عن أبيه عن الرباء

وقد وردت  تكون غري اثبتة يف حديث غريمها،ذكر لفظة "وقرنت" يف حديث جابر وأنس أن 
مث قوله: "لوال أن  ،استفهامهم إايهو أصحابه رضي هللا عنهم ابلتحلل،  ملسو هيلع هللا ىلصحادثة أمر النيب 

، وهذا شأن األحاديث املطولة، يزيد بعض الرواة فيها معي اهلدي ألحللت" أبلفاظ خمتلفة
لصحابة رضي هللا عنهم إىل فقد يكون اللفظ تكرر أكثر من مرة حلاجة ا على لفظ بعض،

 .بيانال

خاصة وقد شهد احلادثة  ،روي ابملعىن، وفهم الصحابة حجةم"وقرنت"  :يكون قوله وقد 
، ال أن اًل ما وجدن إىل ذلك سبي همع بني فهمه وفهم غري جن وعلم مالبساهتا، فاألوىل أن

 نضرب أقوال بعضهم ببعض، وهللا أعلم.

)جعل العلة يف امتناعه من التحلل كون اهلدي معه، والقارن ال  :البيهقيّرمحهّهللاّأماّقول
، سواء كان معه هدي أو مل يكن، ودّل ذلك على ًعاحيل من إحرامه حىت حيل منهما مجي

 خطأ تلك اللفظة(.

  فاجلواب:

من أفعال العمرة واحلج، وهذا أمر معلوم لكل  نتهيحىت ي يتحلل من إحرامهالقارن ال 
 عند لومعلى سبب آخر غري معها هنا ه نبّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب ولعل  أحد، وكذلك املتمتع واملفرد،

أكثر الرواايت، وال مانع مع  ت عليهوهو سوق اهلدي، وهلذا اقتصر  ؛من التحلل همينع الصحابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2725(، والنسائي )1797أبو داود ) 1



 

 60 أي األنساك أفضل ؟
رن احلج والعمرة زايدة يف البيان، فال بيان السبب أن ي بني حاله فيذكر أنه مع سوق اهلدي ق

 للحكم، وإمنا لبيان الواقع، فال يرد هذا االعرتاض. ًدايكون قوله "وقرنت" تقيي

سوق اهلدي ال مينع املفرد من التحلل، وإمنا مينع القارن كما بينه ابن عبد الرب رمحه مث إن 
هللا فقال: )فحديث حفصة هذا يدل وهللا أعلم على الق ران؛ ألن هدي القران مينع من 

اإلحالل، وليس كذلك ما ساقه املفرد؛ ألن هدي املفرد هدي تطوع، ال مينع شيئاً، ولوال 
ن اإلحالل حلل مع أصحابه... وهدي الق ران مينع من اإلحالل عند مجاعة هديه املانع له م

فقهاء األمصار ومجهور أهل العلم، فاألوىل مبن يرون اإلنصاف أال يشكوا يف حديث حفصة 
 1(.نً كان قار  ملسو هيلع هللا ىلصهذا أنه داّل على أن رسول هللا 

ّرمحهّهللا:ّحديثّالصيبّبنّمعبد:ًّعاساب

 (.ملسو هيلع هللا ىلصوفيه: أنه حينما أهل ابلق ران، قال له عمر رضي هللا عنه: )ه ديت لسنة نبيك 

وأنه ليس بضالٍل خالف  ما وهذا احلديث يدل على جواز الق ران، ) :رمحه هللا قال البيهقي
 ان، وسلمان بن ربيعة ال أنه أفضل من غريه، وقد أمر عمر رضي هللا عنهحو صتومهه زيد بن 

 .2حلج والعمرة(فصل بني اي  أبن 

، وال أن نً يف نفسه كان قار  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا كالم سديد، فهذا األثر ليس فيه داللة على أن النيب 
القران أفضل من غريه، وإمنا يدل على أن القران من سنته املشروعة، فغاية ما فيه أنه يدل على 

وصفاه ابلضالل واخلطأ، سياق الرد على من يف ر ك  اجلواز كما ذكر البيهقي، ال سيما وقد ذ  
 .وهللا أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/304)االستذكار  1
 (.5/23السنن الكربى ) 2



 

 61 أي األنساك أفضل ؟
تدرك مدى  امنّخالهل،ّّووهذاّآخرّماّذكرهّالبيهقيّمنّمناقشاتّألحاديثّالقران 

َها  ﴿سعة مدارك العلماء يف فهم النصوص، والرتجيح بينها  ّٖ و ۡجَهٌة ُهَو ُمَوّل  
مما  [148]البقرة:  ﴾َول ُك 

 يبعث يف صدرك التماس العذر هلم.

ّكانّأبدبّ-ومعّذلكّفالّيعينّهذاّتركّالبحثّواملناقشة،ّبلّإنّذلكّليثريّالعلمّ إذا
نقل أكثر هذه التأويالت عن البيهقي رمحه هللا مل  عندمافورحم هللا ابن حجر  ،-وإنصاف

تستول على قلبه حمبة املذهب، بل قال كلمة عدل: )وال خيفى ما يف هذه األجوبة من 
 .1التعسف!(

من أول حجته إىل آخرها قوله مرجوح؛  ًداكان مفر  ملسو هيلع هللا ىلصأن من رجح أن النيب  واخلالصة:
ال ميكن ردها بتأويل  ًضاحاديث القران أيألنه مع صحة أحاديث اإلفراد وصراحتها، إال أن أ

 أو تضعيف، فال بد من اجلمع بطريقة أخرى، وهللا أعلم.

 ّأحرمّّملسو هيلع هللا ىلصويدخلّيفّالقولّبرتجيحّاإلفرادّقولّاإلمامّالشافعيّرمحهّهللاّأنّالنيب
،ّواستدلًّداينتظرّماّيقضيّهللاّلهّمنّأنواعّالنسك،ّمثّأهلّابحلجّمفّرًّقامطلًّماإحرا

ّاإلمامّالشافعيّومنّتبعهّمباّيلي:

ولًّّجامنّاملدينةّلّيسميّحّملسو هيلع هللا ىلصقال:ّ)خرجّرسولّهللاّّرمحهّهللاّطاوسعنّ:ًّلّأّو
فنزل عليه القضاء وهو بني الصفا واملروة، فأمر أصحابه من كان منهم  عمرة،ّينتظرّالقضاء،

 .2]رواه الشافعي[ أهل ابحلج ومل يكن معه هدي أن جيعلها عمرة(

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/428فتح الباري ) 1
( ترتيب سنجر، أخربن سفيان ثنا ابن طاوس وأبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجرية مسعوا 803رواه الشافعي يف مسنده ) 2

 .يقول وذكره ًساطاوو 



 

 62 أي األنساك أفضل ؟
ّفاجلواب:

ض به األساطني فأما حديث طاووس فهو مرسل ال يعار  )قال ابن القيم رمحه هللا: 
ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما بينه املسندات، وال يعرف اتصاله بوجه صحيح وال حسن، 

يف هذا  ربه تعاىل فقال: صلّ   نوبني امليقات، فجاء القضاء وهو بذلك الوادي "أاته آت م
عمرة يف حجة" فهذا القضاء الذي انتظره جاءه قبل اإلحرام فعني له  :الوادي املبارك، وقل

وة( هو قضاء آخر غري القضاء الصفا واملر  القران، وقول طاوس )نزل عليه القضاء وهو بني
 .1(مر به الصحابة إىل العمرةأ  الذي نزل عليه إبحرامه... )وهو( قضاء الفسخ الذي 

أبحاديث موصولة رويت يف إحرامهم، تشهد  دّالشافعيّرمحهّهللاّهذهّالروايةّاملرسلةوأكّ 
 ، ولكنها معلولة:لرواية طاوس ابلصحة

وال  ًجانليب ال نذكر ح ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها قالت: "خرجنا مع رسول هللا  .1
 .2]رواه مسلم[ عمرة"

يقول ابن القيم رمحه هللا: )فهذا إن كان حمفوظاً عنها وجب محله على ما قبل اإلحرام، وإال 
نقض سائر الرواايت الصحيحة عنها، أن منهم من أهل عند امليقات حبج، ومنهم من أهل 

وال عمرة" فهذا يف ابتداء اإلحرام،  ًجابعمرة، وأهنا ممن أهل بعمرة، وأما قوهلا: "نليب ال نذكر ح
 ، فإن الذين مسعوا إحرام رسول هللاًعاقل: إهنم استمروا على ذلك إىل مكة، وهذا ابطل قطتومل 
 .3وما أهل به شهدوا على ذلك، وأخربوا به، وال سبيل إىل رد رواايهتم...( ملسو هيلع هللا ىلص

وقول ابن القيم: )إن كان حمفوظاً( كأنه ي شكك يف صحة هذه الرواية، وهذا أقرب ابلنظر 
 إىل طرق احلديث:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/493(، وانظر البداية والنهاية )2/147زاد املعاد ) 1
 (.1211مسلم ) 2
 (.2/148زاد املعاد ) 3
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: من طريق منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة 2ومسلم 1فاحلديث أخرجه البخاري

 ...."وال نرى إال أنه احلج ملسو هيلع هللا ىلصنها قالت: "خرجنا مع رسول هللا رضي هللا ع

"ال نرى عن إبراهيم، بلفظ: ّاألعمشحدثين منصور و شعبةّمن طريق 3وأخرجه النسائي 
 .إال أنه احلج"

 "ال نذكر إال احلج".عن إبراهيم بلفظ:  األعمشثنا  حماضرّمن طريق 4وأخرجه البخاري

 .5)وهذا أصح وأثبت(قال ابن كثري رمحه هللا: 

وال  ًجا"ال نذكر حبلفظ: ّاألعمشعن فرواه  (رًاحماض)شعبة  و  عليّبنّمسهروخالف 
 زايدة.ال ههبذ فشذ، 6]رواه مسلم[ عمرة"

وعلي بن مسهر له غرائب ال ي تابع عليها، فقد ذكر العقيلي يف الضعفاء عن اإلمام أمحد 
أدري كيف أقول؟ مث قال: إن علي بن مسهر كان قد رمحه هللا أنه قال: )علي بن مسهر فال 
وقال ابن حجر يف التقريب: )ثقة له غرائب بعد أن  7ذهب بصره، وكان حيدثهم من حفظه(

أضر(، وقال ابن رجب رمحه هللا: )وعلي بن مسهر له مفاريد ومنها يف حديث: "إذا شرب 
 ثًاعن أمحد أنه أنكر حدي ًضاأي " وقد خّرجه مسلم، وذكر األثرمفلريقهالكلب يف إنء أحدكم 

رواه علي بن مسهر، فقال: إن علي بن مسهر كانت كتبه قد ذهبت، فكتب بعد،  :يل لهفق
 .8فإن كان روى هذا غريه، وإال فليس بشيء ي عتمد(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (1561.) 
2 (1211.) 
3 (2718.) 
4 (1772.) 
 (.7/495البداية والنهاية ) 5
 (.1211مسلم ) 6
 (3/251الضعفاء للعقيلي ) 7
 (.2/755شرح علل الرتمذي البن رجب ) 8
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أتمل يف طريقة  وهلذا، ة علي بن مسهر يف لفظهرمحه هللا أراد أن ينبه على خمالف ًماولعل مسل

 :ترتيبه لطرق احلديث، فقد أخرج احلديث

 ق عن عروة عن عائشة.من طر  - 

 من طرق عن القاسم عن عائشة.مث  - 

 منصور عن إبراهيممن طريق ابن عون عن إبراهيم عن األسود عن عائشة، ومن طريق مث  - 
 به.

حدثناه سويد بن سعيد عن علي بن و  بقوله: )عرّب و  ،مث ساقه من طريق علي بن مسهر
رضي هللا عنها قالت: "خرجنا مع عن األسود عن عائشة مسهر عن األعمش عن إبراهيم 

فتأمل كيف غري صيغة التحديث، فقال:  (،ال نليب ال نذكر حجاً وال عمرة" ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 اقتصر على موضع املخالفة يف لفظ احلديث، وهللا أعلم.و  )وحدثناه(،

، قال: )أخربن إبراهيم بن حممد عن سعيد بن عبد الرمحن أن 1الشافعي يف األموأخرج  .2
 وال عمرة"(. ًجايف تلبيته ح ملسو هيلع هللا ىلصجابر بن عبد هللا قال: "ما مسى رسول هللا 

 .2وإبراهيم بن حممد: هو شيخ الشافعي، هو ابن أيب حيىي األسلمي، مرتوك

ّ.3]رواهّمسلم[ابلتوحيد"ّّملسو هيلع هللا ىلص:ّحديثّجابرّرضيّهللاّعنه:ّ"وأهلّرسولّهللاًّيااثن

يقول ابن ، ًقامطل ًماأحرم إحرا ملسو هيلع هللا ىلص، فيكون النيب ًنامعي ًكافلم يذكر جابر رضي هللا عنه نس
فليس فيه إال إخباره عن  ابلتوحيد" ملسو هيلع هللا ىلص"وأهل رسول هللا  جابر: القيم رمحه هللا: )وأما قول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/318(، اختالف احلديث )3/389)األم  1
 (.93تقريب التهذيب ) 2
 (.1218مسلم ) 3
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تواترت قد و ، 1الوجوه(، وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من تهصفة تلبي

 يف تعيني نسكه عند إحرامه. ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث عن النيب 

منّأولّحجتهّإىلّهنايتها،ًّّعاحجّمتمتّملسو هيلع هللا ىلص:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنيبّثًااثل
ّومناقشتها.

 من حديث ، وقد تقدمت معنايف حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  الواردة يف متتع حاديثاأل .1
 .وغريهم رضي هللا عنهم وجابر ابن عمر وعائشة

 ران كما هو املعروف يف لغة الصحابة رضي هللا عنهم.الق   :وتقدم اجلواب أن املراد ابلتمتع 

حديث حفصة رضي هللا عنها، وفيه: "ما شأن الناس حلوا، ومل حتلل أنت من  .2
 عمرتك؟"

فال  أخرب ابملتعة عن نفسه يف حديث حفصة ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن قدامة رمحه هللا: )وألن النيب 
 يعين أقرها على قوهلا: "من عمرتك". 2عارض بظن غريه(ت  

ّواجلواب:ّ

يقول  ،حبديث فرد يسهل أتويله الصرحية ال ميكن أن تعارض أحاديث القران الكثرية .أ
 .3: )فقوهلا من عمرتك: إىل العمرة املضمومة إىل احلج(رمحه هللا النووي
"عمرتك"  كر  التمتع، يقول ابن عبد الرب: )وذ  سياق احلديث مينع من أن يراد عمرة  .ب

يف هذا احلديث سواء؛ ألنه معلوم أن املأمورين ابحلل هم احملرمون ابحلج؛ ليفسخوه يف  رْك ه  وتـ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/148زاد املعاد ) 1
 (.5/87)املغين  2
 (.1229( برقم )8/212شرح مسلم ) 3
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 الق،عمرة... ويستحيل أن أيمر بذلك احملرمني بعمرة؛ ألن املعتمر حيل ابلطواف والسعي واحل

 .1م، وال عند من بعدهم(م يف اجلاهلية واإلسالليس يف ذلك شك عنه
ألنه قال: "إين لبدت رأسي، وقلدت  هديي، فال  نً أنه كان قار  ملسو هيلع هللا ىلصجواب النيب ظاهر  .ت

أحل حىت أحنر" قال اخلطايب رمحه هللا: )هذا يبني لك أنه قد كانت هناك عمرة، ولكنه أدخل 
القران هو الذي مينع من التحلل كما تقدم عن ألن هدي  ؛2(نً عليها حجة، وصار بذلك قار 

 ابن عبد الرب.

أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي، وجلعلتها "لو استقبلت من : ملسو هيلع هللا ىلصوأصرح منه قوله 
، وهلذا قال يعمرة" يعين ولكن مل أجعلها عمرة مفردة أحتلل منها كما فعلتم ألين سقت اهلد

 . 3(ًعامل يكن متمت ملسو هيلع هللا ىلصالنووي رمحه هللا: )ويف هذه الرواية تصريح أبنه 

ويقول ابن القيم رمحه هللا: )وأظن أن الشيخ أاب حممد بن قدامة إمنا ذهب إىل أن رسول هللا 
؛ ألنه رأى اإلمام أمحد قد نص على أن التمتع أفضل من القران، ورأى أن هللا ًعاكان متمت ملسو هيلع هللا ىلص

سبحانه مل يكن ليختار لرسوله إال األفضل، ورأى األحاديث قد جاءت أبنه متتع، ورأى أهنا 
 مل حيل منه. ًصاخا ًعاحية يف أنه مل حيل فأخذ من هذه املقدمات األربع أنه متتع متتصر 

، كيف وهو القائل: ال أشك أن ًعاحج متمت ملسو هيلع هللا ىلصولكن أمحد مل يرجح التمتع لكون النيب 
، وهو الذي ملسو هيلع هللا ىلص، وإمنا اختار التمتع لكونه آخر األمرين من رسول هللا نً كان قار  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 .4وأتسف على فوته(إليه ،أن يفسخوا حجهم  أمر به الصحابة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .-حفظه هللا-(، وفيه )اخلالف( بدل )احلالق( وهو تصحيف، أفادين به أخون الشيخ حممد بن طوق4/303االستذكار ) 1
 (.2/169معامل السنن ) 2
 (.8/144شرح مسلم ) 3
 (.2/133زاد املعاد ) 4
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 رضيّهللاّعنه: حديثّمعاوية .3

]رواه قص" شمب ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس عن معاوية رضي هللا عنهم قال: "قصرت عن رسول هللا 

 ، وزاد مسلم: "عند املروة، فقال ابن عباس: ال أعلم هذا إال حجة عليك".1البخاري ومسلم[

ويتحلل بعد السعي، أما القارن واملفرد فال يتحلالن إال يوم واملتمع هو الذي يقصر شعره 
 النحر.

ّواجلواب:

يف عمرة  ملسو هيلع هللا ىلصيقول النووي رمحه هللا: )وهذا احلديث حممول على أنه قّصر عن النيب 
حلق مبىن، وفّرق أبو  ملسو هيلع هللا ىلص... وثبت أنه نً يف حجة الوداع كان قار  ملسو هيلع هللا ىلصاجلعرانة؛ ألن النيب 

 لناس، فال جيوز محل تقصري معاوية على حجة الوداع.طلحة رضي هللا عنه شعره بني ا

على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من اهلجرة؛ ألن معاوية مل يكن  ًضاوال يصح محله أي
 ، إمنا أسلم يوم الفتح سنة مثان، هذا هو الصحيح املشهور.ًمايومئذ مسل

ن هذا غلط أل؛ ًعاكان متمت ملسو هيلع هللا ىلصوال يصح قول من محله على حجة الوداع، وزعم أنه 
قيل له:  ملسو هيلع هللا ىلصفاحش، فقد تظاهرت األحاديث الصحيحة السابقة يف مسلم وغريه أن النيب 

"ما شأن الناس حلوا، ومل حتل أنت؟ فقال: إين لبدت رأسي، وقلدت هديي، فال أحل 
 .2حىت أحنر اهلدي" ويف رواية: "حىت أحل من احلج"، وهللا أعلم(

أخرج ابن فقال: ) ،رمحه هللا، مث زاد عليه فوائد حمررةونقل ابن حجر رمحه هللا كالم النووي 
ة، يّ ض  عساكر يف اتريخ دمشق من ترمجة معاوية تصريح معاوية أبنه أسلم بني احلديبية والق  

ملا دخل يف عمرة القضية مكة،  ملسو هيلع هللا ىلصمن أبويه، وكان النيب  فًاوأنه كان خيفي إسالمه خو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1246(، مسلم )1730البخاري ) 1
 (.4/325(، وإكمال املعلم )2/169(، وانظر معامل السنن )232-8/231شرح صحيح مسلم للنووي ) 2
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يطوفون ابلبيت، فلعل معاوية كان ممن  خرج أكثر أهلها عنها حىت ال ينظرونه وأصحابه

 يف عمرة القضية. ملسو هيلع هللا ىلصيعين: فيكون تقصريه عن النيب  ختلف مبكة لسبب اقتضاه(

-"فعلناها  :قول سعد بن أيب وقاص فيما أخرجه مسلم وغريه ًضا)وال يعارضه أيمث قال: 
بضمتني، يعين بيوت مكة، يشري  "يف أشهر احلج، وهذا يومئذ كافر ابلع ر ش -يعين العمرة

إىل معاوية؛ ألنه حيمل على أنه مبا استصحبه من حاله، ومل يطلع على إسالمه، لكونه 
 كان خيفيه.

رانة ركب من اجلع ملسو هيلع هللا ىلصوي عّكر على ما جوزوه أن تقصريه كان يف عمرة اجلعرانة، أن النيب 
معه إال بعض أصحابه املهاجرين، فقدم مكة  ًدابعد أن أحرم بعمرة، ومل يستصحب أح

فطاف وسعى وحلق، ورجع إىل اجلعرانة، فأصبح هبا كبائت، فخفيت عمرته على كثري 
فيمن كان   والمن الناس كذا أخرجه الرتمذي وغريه، ومل ي عد معاوية فيمن صحبه حينئذ، 

نني حىت يقال لعله وجده مبكة، بل كان مع القوم وأعطاه مثل يف غزوة حمبكة ختلف عنه 
 ما أعطى أابه من الغنيمة مع مجلة املؤلفة.

يف عمرته  ملسو هيلع هللا ىلصيف اإلكليل يف آخر قصة غزوة حنني أن الذي حلق رأسه وأخرج احلاكم 
اليت اعتمرها من اجلعرانة )أبو هند عبد بين بياضة( فإن ثبت هذا، وثبت أن معاوية كان 

، اًل مكن اجلمع أبن يكون معاوية قصر عنه أو فقصر عنه ابملروة أحينئذ معه، أو كان مبكة 
يف بعض حاجته مث حضر، فأمره أن يكمل إزاله الشعر ابحللق؛ ألنه  ًباوكان احلالق غائ

 ففعل. ،أفضل

حلق فيها،جاء هذا االحتمال  ملسو هيلع هللا ىلصوإن ثبت أن ذلك كان يف عمرة القضية، وثبت أنه 
وهذا مما فتح هللا علي به يف هذا الفتح ، وهلل ، بعينه، وحصل التوفيق بني األخبار كلها

 (.ًدااحلمد مث هلل احلمد أب
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قال ابن حجر رمحه هللا: )قال صاحب اهلدي: )ولعل معاوية قصر عنه يف عمرة  مث

اجلعرانة، فنسي بعد ذلك، وظن أنه كان يف حجته، وال يعكر على هذا إال رواية قيس بن 
، وقد قال قيس بن 1سعد املتقدمة لتصرحيه فيها بكون ذلك يف أايم العشر إال أهنا شاذة

رواها ابملعىن، مث  ًساقي نوأظ)لك( انتهى، قال ابن حجر: سعد عقبها، والناس ينكرون ذ
 .2 له ذلك(فوقع  ،حدث هبا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، 1246(، ومسلم )1730( من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية، وأخرجه البخاري )16836أخرجها أمحد ) 1

( وغريهم من طرق عن طاوس عن ابن عباس عن معاوية رضي هللا عنه بدون الزايدة، وهو الصحيح. 1802وأبو داود )
حلديث إمنا مسعه عن ابن عباس، قال ابن القيم رمحه هللا: )وأما رواية من روى يف أايم العشر وعطاء مل يسمع من معاوية هذا ا

فليست يف الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية، وحنن حنلف ابهلل إن هذا ما كان يف العشر قط!( زاد املعاد 
(2/130.) 
2 (3/566.) 
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،ّنًّمثّأدخلّعليهاّاحلجّفكانّقاّرّ،ّابلعمرةلىب ّّملسو هيلع هللا ىلصرابعا:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنيبّ

ّومناقشتها.

 ،يف حجة الوداع ابلعمرة إىل احلج ملسو هيلع هللا ىلص: "متتع رسول هللا قال ابن عمر رضي هللا عنهماعن 
 "فأهل ابلعمرة، مث أهل ابحلج ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أ، وبدوأهدى فساق معه اهلدي من ذي احلليفة

عرف، فاحلديث صريح أبنه بدأ ، وإدخال احلج على العمرة جائز بال نزاع ي  1]رواه البخاري ومسلم[
 ابلعمرة مث أهّل ابحلج.

ّاجلواب:

كما ورد عن ابن عمر    ،ًدابدأ فأهل ابحلج مفر  ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث اإلفراد صرحية يف أنه  .1
وعائشة وجابر وابن عباس رضي هللا عنهم، وهي أكثر، أما هذا احلديث فهو فرد، وهلذا ال بد 

 من أتويله.

فأهل ابلعمرة، مث أهل ابحلج" فهو  ملسو هيلع هللا ىلص"بدأ رسول هللا  :يقول النووي رمحه هللا: )وأما قوله
رم حبج؛ حل على التلبية يف أثناء اإلحرام، وليس املراد أنه أحرم يف أول أمره بعمرة، مث أحممو 

، فوجب أتويل هذا على -يعين أحاديث اإلفراد-ألنه يفضي إىل خمالفة األحاديث السابقة 
 .2موافقتها(

على ووافقه ابن حجر فقال: )وأجيب عنه أبن املراد به صورة اإلهالل، أي ملا أدخل العمرة 
 . 3، وهذا مطابق حلديث أنس املتقدم(ًعاعمرة وحجة مباحلج لىب هبما فقال: لبيك 

متتع وبدأ  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا "القيم رمحه هللا: )وقد قيل: إن حديث ابن عمر  قال ابن .2
مروي ابملعىن من حديثه اآلخر، وأن ابن عمر هو الذي فعل  "فأهل ابلعمرة، مث أهل ابحلج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1227(، مسلم )1691البخاري ) 1
 (.8/209)شرح مسلم  2
 (.3/540فتح الباري ) 3
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ذلك عام حجه يف فتنة ابن الزبري، وأنه بدأ فأهل ابلعمرة، مث قال: ما شأهنما إال واحد، 

، مث قال يف آخر احلديث: "هكذا ًعامجيمع عمريت، فأهل هبما  ًجاأين قد أوجبت ح كمأشهد 
مل على املعىن، فح  لى طواف واحد، وسعي واحد، وإمنا أراد اقتصاره ع"  ملسو هيلع هللا ىلصفعل رسول هللا 

بدأ فأهل ابلعمرة، مث أهل ابحلج، وإمنا الذي فعل ذلك ابن عمر،  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول هللا به: وي ور  
 وهذا ليس ببعيد بل متعني.

مبثل حديث سامل عن ابن  ةفما تصنعون بقول الزهري: إن عروة أخربه عن عائش إن قيل:ف
 .ملسو هيلع هللا ىلصعمر؟ يعين يف متتع رسول هللا 

عن حجه وعمرته،  ًداواح فًاطاف طوا ملسو هيلع هللا ىلصقيل: الذي أخربت به عائشة من ذلك هو أنه 
وهذا هو املوافق لرواية عروة عنها يف الصحيحني"وطاف الذي أهلوا ابلعمرة ابلبيت، وبني 

أن رجعوا من مىن حلجهم، وأما الذين مجعوا  آخر بعد فًاالصفا واملروة، مث حلوا مث طافوا طوا
 " فهذا مثل الذي رواه سامل عن أبيه سواء.ًداواح فًااحلج والعمرة فإمنا طافوا طوا

، وقد قالت: إن جبدأ فأهل ابلعمرة مث أهل ابحل ملسو هيلع هللا ىلصوكيف تقول عائشة: إن رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلصهل رسول هللا قال: "لوال أن معي اهلدي ألهللت بعمرة"، وقالت: "وأ ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 .1مل يهل يف ابتداء إحرامه بعمرة مفردة، وهللا أعلم( ملسو هيلع هللا ىلصابحلج" فعلم أنه 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/146زاد املعاد ) 1
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،ّمثّأدخلّعليهاًّدالىبّابحلجّفكانّمفّرّملسو هيلع هللا ىلص:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنيبًّساخام

 ،ّومناقشتها.نًّقاّرّصارالعمرةّف

، ًضاصحيحة صرحية أيتبني مما تقدم أن أحاديث اإلفراد صحيحة صرحية، وأحاديث القران 
 فالبد من اجلمع بينهما.

كما ورد عن عائشة وجابر -ابحلج ملسو هيلع هللا ىلصاإلفراد كلها ذكرت بداية إهالل النيب مث إن أحاديث 
وأحاديث القران أكثرها مطلق، وبعضها فيه أنه كان يف  -وابن عمر وابن عباس وأيب سعيد

قل: عمرة يف حجة"  :، كحديث عمر "أاتين الليلة آت من ريب، وقالًضابداية إحرامه أي
 ".ًجايقول: "لبيك عمرة وح ملسو هيلع هللا ىلصأنه مسع رسول هللا  وحديث أنس

، ومع ذلك  حجة الوداعيف ملسو هيلع هللا ىلصأكثر ورواهتا أخص ابلنيب  يف بداية إحرامهاد فأحاديث اإلفر 
 رسول ، فيمكن اجلمع ابعتبار تعدد املواطن، فلىّب إحرامهال هتمل أحاديث الق ران عند بداية 

املوطن، مث أدخل  ذلك، فسمعه بعض الصحابة رضي هللا عنهم يف ًداابحلج مفر  اًل أو  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 املوطن. ذلك، ومسعه بعض الصحابة رضي هللا عنهم يف نً قار  العمرة على احلج فصار

وأصحابه رضي هللا عنهم إمنا خرجوا للحج ال للعمرة،  ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب  ؛وإفرادّاحلجّهوّاألصل
 ملسو هيلع هللا ىلصمن أفجر الفجور، فبدأ النيب عندهم مث هو املعروف عند العرب، بل العمرة يف أشهر احلج 

 هلم جبوازه. ًماإعالابألصل املعروف، مث أدخل العمرة على احلج 

ما  :نً ، مث أهل ابحلج والعمرة فأصبح قار ًدافكان مفر  اًل أو أهل ابحلج  ملسو هيلع هللا ىلصبني أن النيب ومما ي  
" ًعاذكره ابن القيم رمحه هللا: )أن ابن عمر قال: "لىّب ابحلج وحده"، وأنس قال: "أهل هبما مجي

علىّإهاللهّابحلجّوحده؛ّألنهًّّقاّميكنّأنّيكونّإهاللهّابلقرانّسابفالّ،وكالمهاّصادق
ملّميكنّأنُّيرمّبعدّذلكّحبجّمفرد،ّوينقلّاإلحرامّإىلّاإلفراد،ّفتعنيّأنهّّنًّإذاّأحرمّقاّر

أدخلّعليهّالعمرةّّ،ّفسمعهّابنّعمرّوعائشةّوجابرّفنقلواّماّمسعوه،ّمثًداأحرمّابحلجّمفّر
مث أخرب عن  ،هبماّفنقلّماّمسعهّهلّ ملاّجاءهّالوحيّمنّربه،ّفسمعهّأنسّيًُّّعافأهلّهبماّمجي
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نفسه أبنه قرن، وأخرب عنه من تقدم ذكره من الصحابة ابلقران، فاتفقت أحاديثهم، وزال عنها 

 . 1االضطراب والتناقض(

حني لىّب  ملسو هيلع هللا ىلصأنه ثبت عن ابن عمر أن النيب  ؛ابحلجّملسو هيلع هللا ىلصتلبيةّالنيبّمواطنّّومماُّيققّتعدد
وكان هذا عند مسجد ذي احلليفة ملا رواه مسلم عن  ،2]رواه البخاري ومسلم[ استوت به راحلته قائمة

فيها، ما أهل  ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر رضي هللا عنهما قال: "بيداؤكم هذه اليت تكذبون على رسول هللا 
، ويف هذا املوطن مسع ابن 3]رواه مسلم[ يعين ذي احلليفة"-إال من عند املسجد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 .ًدايليب ابحلج مفر  ملسو هيلع هللا ىلصعمر رضي هللا عنهما رسول هللا 

وهي مرتفع أمام مسجد ذي احلليفة إىل جهة - استوت به راحلته على البيداءعندما مث 
دخل أكان هذا املوضع املرتفع أنسب لتعليم الصحابة أن العمرة جائزة يف أشهر احلج، و  -مكة

لىّب حني استوت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أن"، كما ثبت عن أنس نً العمرة على حجته املفردة فصار قار 
 ملسو هيلع هللا ىلص، وقال: "مسعت رسول هللا 4]رواه البخاري ومسلم[ أهل حبج وعمرة"و به راحلته على البيداء 

 .ًماات ًقا،وبذلك تتوافق األحاديث تواف5]رواه مسلم[ "ًجاعمرة وح يقول: لبيك

من طريق خصيف  6ما روى أبو داود ملسو هيلع هللا ىلص تلبية النيبومما يدل على هذا التعدد يف مواطن  
قلت لعبد هللا بن عباس: اي أاب العباس عجبت "بن عبد الرمحن عن سعيد بن جبري قال: 

حني أوجب، فقال: إين ألعلم  ملسو هيلع هللا ىلصيف إهالل رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالختالف أصحاب رسول هللا 
ك اختلفوا، خرج لحجة واحدة، فمن هنا ملسو هيلع هللا ىلصذلك، إهنا إمنا كانت من رسول هللا بالناس 

لسه، فأهّل فلما صلى يف مسجده بذي احلليفة ركعتيه أوجب يف ُم ًجاحا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/143زاد املعاد ) 1
 (.1184(، ومسلم )1552البخاري ) 2
 إال من عند الشجرة، حني قام به بعريه".ملسو هيلع هللا ىلص (، ويف لفظ: "ما أهل رسول هللا 1186مسلم ) 3
 (.1243(، ومسلم )1551البخاري ) 4
 (.1232مسلم ) 5
 (.1770أبو داود ) 6
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عنه، مث ركب فلما استقلت به نقته  واابحلج حني فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظ

، فسمعوه حني استقلت به اًل أهّل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إمنا كانوا أيتون أرسا
فلما  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  حني استقلت به نقته، مث مضى رسول ملسو هيلع هللا ىلصنقته يهّل، فقالوا: إمنا أهل رسول هللا 

عال  شرف البيداء أهّل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إمنا أهّل حني عال على شرف البيداء، 
 . 1مي هللا لقد أوجب يف مصاله، وأهل حني استقلت به نقته، وأهل حني عال شرف البيداء"أو 

الصالة أو إذا استوت به سألت أاب عبد هللا أميا أحب إليك اإلحرام يف دبر )وقال األثرم: 
فوسع يف  ،فقال: كلٌّ قد جاء يف دبر الصالة، وإذا عال البيداء، وإذا استوت به نقته نقته؟

 .2(ذلك كله

القاضيّعياضّوالنوويّوابنّحجرّرمحهمّوابنّاملنذرّّوّاحملبّالطربيّورجحّهذاّاجلمع
د تضافرت الرواايت وأما إحرامه هو فق ، يقول ابن حجر رمحه هللا: )وقال عياض:هللا

؛ ألنه ه... وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحوالًداالصحيحة أبنه كان مفر 
وهذاّ، انتهىأدخل العمرة على احلج ملا جاء إىل الوادي، وقيل له: "قل عمرة يف حجة" 

، ًياشاف نً الوداع بيانه ابن حزم يف حجة ابن املنذر، وبيّ  ا، وقد سبق إليه قدميً اجلمعّهوّاملعتمد
 يطول ذكره. ًغاابل ًداومهده احملب الطربي متهي

عنه ى عنه اإلفراد محل على ما أهل به يف أول احلال، وكل من رو ى أن كل من رو  ه:لصّ وحمُّ
وذكر  ،عنه القران أراد ما استقر عليه أمره...(ى التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من رو 

عنه القران ال حيتمل حديثه التأويل إال ى فإن من رو  ًضابعض مرجحات القران، مث قال: )وأي
ّبتعسف خبالف من روى اإلفراد، فإنه حممول على أول احلال، وينتفي التعارض.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وخصيف بن عبد الرمحن، قال فيه ابن حجر: )صدوق سيء احلفظ، خلط أبخرة(، وروايته هنا حقيقتها نقل ما يشبه قصة  1

وقد أحسن يف عرضها مما يدل على ضبطه هلا، يقول اإلمام أمحد رمحه هللا : )إذا كان يف احلديث قصة دل على أن راويه 
 .382حفظه ( هدي الساري

 (.5/81املغين ) 2



 

 75 أي األنساك أفضل ؟
عنه التمتع فإنه ى جاء عنه صورة القران كما تقدم، ومن رو  أن من جاء عنه اإلفراد يده:ّؤوي

قتصار على سفر واحد للنسكني، ويؤيده أن من جاء عنه التمتع ملا وصفه حممول على اال
مجيع احلج، وهذه  ملوصفه بصورة القران؛ ألهنم اتفقوا على أنه مل حيل من عمرته حىت أمت ع

 .1إحدى صور القران(

يف  ًعايظهر يل أن من أنكر القران من الصحابة نفى أن يكون أهل هبما مجي وقال: )والذي
، مث أدخل عليه العمرة، فاجتمع القوالن كما ًداأول احلال، وال ينفي أن يكون أهل ابحلج مفر 

 .2تقدم، وهللا أعلم(

رجح التمتع؛ وإن كان ي  نّهذاّاجلمعّهوّاختيارّاإلمامّأمحدّرمحهّهللاّإوميكنّأنّيقالّ
وهو ، 3)كان هذا يف أول األمر ابملدينة( قال يف رواية أيب طالب عن أحاديث اإلفراد:فقد 

بداية  على فدل هذا على أنه محل أحاديث اإلفراد (نً كان قار   ملسو هيلع هللا ىلصالقائل )ال أشك أن النيب 
 .نً إحرامه مث أدخل العمرة على حجته فصار قار 

ّاجلمع:اعرتضّابنّالقيمّرمحهّهللاّعلىّهذاّّو

، ًواقال رمحه هللا: )وأرابب هذه املقالة ال جيوزون إدخال العمرة على احلج، ويرونه لغ
دون غريه، وال ريب أن يف هذا القول من خمالفة  ملسو هيلع هللا ىلصويقولون: إن ذلك خاص ابلنيب 

إبحرام ال يصح يف حق األمة ما يرده  ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث املتقدمة، ودعوى التخصيص للنيب 
 .4بطله(وي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/429)الباري  فتح 1
 (.3/430)فتح الباري  2
 (.5/338الفروع البن مفلح ) 3
 (.2/142زاد املعاد ) 4



 

 76 أي األنساك أفضل ؟
وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصابلنيب  إدخال العمرة على احلج إن صحت عندهم دعوى ختصيصّاجلواب:

رضي هللا عنهم يف ذلك الزمان لسبب اقتضى ذلك، فما املانع من أن مينع بعدهم يف حق 
 .ملسو هيلع هللا ىلصاألمة؟ وهذا ال يوهن اجلمع املتقدم بني أحاديث نسك النيب 

ابحلج أحرم  ملسو هيلع هللا ىلصإبحرام ال يصح يف حق األمة؛ ألن النيب  ملسو هيلع هللا ىلصوال يقال: سي خص  النيب 
وأصحابه رضي هللا  ملسو هيلع هللا ىلصخيرج إحرام النيب  فلم ،نً قار  ردخل العمرة على احلج فصا، مث أًدامفر 

، وإمنا غاية ما حدث أهنم فسخوا احلج إىل عمرة لسبب اقتضاه عن األنساك الثالثة عنهم
 زمان التشريع.

لذاته حىت يقال:  ًدامقصو  ًكامن أنواع اإلحرام، أو نس ًعاوفسخ احلج إىل عمرة ليس نو 
 عنهم إبحرام ال يصح يف حق األمة!! وأصحابه رضي هللا ملسو هيلع هللا ىلصكيف خيص النيب 

 1لة:ّفسخّاحلجّإىلّعمرةّعلىّوجهّاإلجيازأللفائدةّأذكرّمسًّماوتتمي:ّ

 اختلف العلماء يف فسخ احلج إىل عمرة على قولني:

مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبم والثوري واألوزاعي والليث يف مجاعة من  اختار .1
والشام ومصر، وبه قال أبو ثور وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد التابعني ابحلجاز والعراق 

 .لّجيوزّألحدّاليوم: أنه والطربي وهو قول أكثر أهل العلم
يذهبانّإىلّجوازهّإىلّاليومّملنّشاءّوإنّملّيسقّوكان أمحد بن حنبل وداود بن علي:  .2

 اهلدي.

ّ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.23/358من التمهيد البن عبد الرب ) 1



 

 77 أي األنساك أفضل ؟
ّماّيليّ:ّ-وهوّعدمّجوازهّّ–ّوالذيّيرجحّقولّأكثرّأهلّالعلم

أنه قول أكثر الصحابة والسلف رمحهم هللا، يقول ابن بطال رمحه هللا: )ومل جيز فسخ  .1
احلج أحد من الصحابة إال ابن عباس، واتبعه أمحد بن حنبل وأهل الظاهر، وهو شذوذ من 

 .1ها(القول واجلمهور الذين ال جيوز عليهم حتريف التأويل هم احلجة اليت يلزم اتباع
إمنا أمر أصحابه بفسخ احلج إىل عمرة؛ ليعلم الناس أن العمرة يف أشهر احلج  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  .2

، أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور، أهل اجلاهليةملا كان عليه  فًاجائزة خال
جة التشريعية، واألصل هو وجوب إمتام احلج وعدم جواز افالفسخ إمنا كان لتلك احل

واْ ﴿ تعاىل:هللا  فسخه؛ لقول ت مُّ
َ
وهذا يوجب إمتام احلج على  [196]البقرة:  ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

 يف زمن التشريع. ملسو هيلع هللا ىلصكل من دخل فيه إال من خص ابلسنة الثابتة، وهم أصحاب حممد 

 ّرضيّهللاّعنهم:ّجوازّفسخّاحلجّإىلّعمرةّابلصحابةّودليلّختصيص

خاصة  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ذر قال: كانت املتعة يف احلج ألصحاب حممد  2ما ثبت عند مسلم .1
ويرجح أن املراد ابملتعة يف حديث أيب ذر، إمنا هو فسخ احلج  -على أحد تفسريي احلديث-

من طريق حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن سليم بن  3رواية أيب داود إىل عمرة
إال للركب الذين كانوا ك مل يكن ذل"سخها بعمرة: األسود أن أاب ذر كان يقول فيمن حج مث ف

 ."ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول هللا 
من طريق احلارث بن بالل بن احلارث عن أبيه قال: قلت: اي رسول  4ما رواه أبو داود .2

هللا فسخ احلج لنا خاصة، أو ملن بعدن؟ قال: "بل لكم خاصة". واحلارث بن بالل ُمهول، 
 عند مجهور أهل العلم، فيستأنس حبديثه. رًالكنه اتبعي، ويروي عن أبيه معىن متقر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/51شرح البخاري البن بطال ) 1
2 (1224.) 
3 (1807.) 
4 (1808.) 



 

 78 أي األنساك أفضل ؟
وحديث احلارث بن بالل مينعه  ،ألنه يرى جواز الفسخوإمناّضعفهّاإلمامّأمحدّرمحهّهللا؛ّ

، قال أمحد: )ال يثبت عندي، وال أقول به، قال وقد روى الفسخ أحد عشر وخيصه ابلصحابة
 .1، أين يقع احلارث بن بالل منهم!(ًياصحاب

أن حديث احلارث ال يعارض الفسخ الوارد عن الصحابة  النووي رمحه هللا بنّي و 
وبينه حىت يقدموا عليه؛ ألهنم أثبتوا الفسخ للصحابة، ومل يذكروا  مهبينقلت: ال معارضة )فقال:

حكم غريهم، وقد وافقهم احلارث بن بالل يف إثبات الفسخ للصحابة لكنه زاد زايدة ال 
 .2ختالفهم، وهي اختصاص الفسخ هبم(

 ملسو هيلع هللا ىلصمث إن أكثر الصحابة الذين رووا أحاديث فسخ احلج إىل عمرة، إمنا رووا ذلك عن النيب 
، وأهنم يقولون جبواز الفسخ وليس يف تلك األحاديث تصريح أبنه مذهبهم نه أمرهم به،أ

حىت يقال مذهب الفسخ هو مذهب أكثر الصحابة، إال ما ثبت عن ابن عباس من  لألبد،
عامة الصحابة رضي هللا عنهم بذلك  " وقد خالفأنه كان يقول: "إذا طاف ابلبيت فقد حلّ 

 وأهل العلم.

قال: )متعتان كانتا على عهد رسول أنه ما ثبت عن عمر رضي هللا عنه  هذاوالذيّيؤيدّ
، قال ابن عبد الرب: 3أن أهنى عنهما، وأعاقب عليها: متعة النساء، ومتعة احلج( ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

أو أابحه أو أمر به، وال ليعاقب  ملسو هيلع هللا ىلص)ومعلوم أن عمر مل يكن لينهى عن شيء فعله رسول هللا 
، فيكون 4وإما منسوخ، هذا مما ال يشك فيه ذو لب( صوصخعليه إال وقد علم أن ذلك إما 

 ، وهللا أعلم.ًخاأو منسو  ًصاخمصو فسخ احلج إىل عمرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/226شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ) 1
 (.7/168اجملموع ) 2
 (.1217(، وأصله عند مسلم )852سعيد بن منصور )سنن  3
 (.23/358التمهيد ) 4



 

 79 أي األنساك أفضل ؟
يدل على أن فسخ احلج إىل عمرة ابق مل لسراقة: "بل لألبد"  ملسو هيلع هللا ىلصقولّالنيبّلّتظنّأنّّو

 خيص ومل ينسخ ؟!

جواز العمرة يف أشهر احلج، واليت هي  أن مراده :وأقرب األقوال ،خالفهذا احلديث فيه ف
، وسيأيت تفصيل معناه إن شاء 1من أفجر الفجور عند العرب، فإن مشروعيتها مستمرة لألبد

 هللا.

يفّّ-وهللاّأعلم-األقربّأن  ًحاواض نً تبني لنا بفضل هللا وحده بياويفّهنايةّهذاّالفصل:ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصّنًّ،ّمثّأدخلّعليهّالعمرة،ّفكانّقاّرًداأنهّبدأّابحلجّمفّرّملسو هيلع هللا ىلصنسكّالنيبّ

أن من خيتار أفضلية اإلفراد أو الق ران يكون له متمسك بفعل وفائدةّترجيحّهذاّاجلمع:ّ
وما  ملسو هيلع هللا ىلصهو النسك الذي ابتدأ به النيب  :فمن فّضل اإلفراد يقول ،، وهذه حجة قويةملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

قرن إال إلبطال املعتقد اجلاهلي أن العمرة يف أشهر احلج من أشهر الفجور، ومن فّضل القران 
يف هناية األمر، وال خيتار له إال األفضل، وأما من  ملسو هيلع هللا ىلصهو النسك الذي اختاره هللا لنبيه  :يقول

أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص النيب ن احلجة األقوى ملذهبه أمر  ؛ أل اكثريً عنده  اختار التمتع فاألمر ال خيتلف 
 ابلتمتع.

نسكه من اإلفراد إىل  ملسو هيلع هللا ىلصهوّالتفكرّيفّسببّتغيريّالنيبًّّحاوضّوّاملسألةّيزيدّمماهلذاّّو
لغريه؟ وهذا ما  ًدالذاته أو مقصو  ًداك مقصو ذلالقران، وسبب أمره أصحابه ابلتمتع وهل كان 

ّ.سنبحثه بعون هللا يف الفصل اآليت

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1216(، برقم )4/1216إكمال املعلم ) 1



 

 80 أي األنساك أفضل ؟

 



 

 81 أي األنساك أفضل ؟
ّ:امسالفصلّاخل

ّملسو هيلع هللا ىلصأصحابهّرضيّهللاّعنهمّابلتمتع؟ّوماّالعلةّيفّحجهّّملسو هيلع هللا ىلصماّالعلةّيفّأمرّالنيبّّ
ّ؟نًّقاّر

كانواّقال: ) ابن عباس رضي هللا عنهما يف حديث علة األمر ابلتمتع على تنصيصجاء ال
، ويقولون: رًاوجيعلون احملرم صفيرونّأنّالعمرةّيفّأشهرّاحلجّمنّأفجرّالفجورّيفّاألرض،ّ

وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فقدم )إذا برأ الدَّبر، وعفا األثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة ملن اعتمر(
فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: اي رسول  أنّجيعلوهاّعمرةفأمرهمّصبيحة رابعة مهلني ابحلج، 

ابن عباس رضي هللا عنهما العلة على  ر  ص  ، بل ق  1]رواه البخاري ومسلم[ هللا أي احلل؟ قال: احلل كله(
عائشة يف ذي  ملسو هيلع هللا ىلص: قال ابن عباس: )وهللا ما أعمر رسول هللا 2في رواية أليب داودف، ذلك

احلجة إال ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا احلي من قريش ومن دان دينهم كانوا 
 احلديث.، (يقولون: إذا عفا الدبر... 

يف حجهم يف غاية األمهية لفهم مالبسات املسألة أهل اجلاهلية عليه كان وفهم الواقع الذي  
ومل يكن متتع وال قران يف شيء من حج ومعرفة حقيقتها، يقول ابن عبد الرب رمحه هللا: )

لّّ،وكانواّيرونّالعمرةّيفّأشهرّاحلجّمنّأفجرّالفجوراجلاهلية، وإمنا كانوا على اإلفراد، 
 .3(هلّالعلمّوالسريّيفّذلكأخالفّبنيّ

وهذا املعتقد اجلاهلي فيه تغيري لشرع هللا بتحرمي العمرة يف أشهر احلج، قال ابن حجر: )هذا 
بطل هذا املعتقد اجلاهلي، ، فأراد هللا تعاىل أن ي  4حتكماهتم الباطلة املأخوذة من غري أصل(من 

وأصحابه رضي  ملسو هيلع هللا ىلصوبدأ ذلك بنزول جربيل عليه الصالة والسالم يف الليلة اليت ابت فيها النيب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1240(، مسلم )1514البخاري ) 1
2 (1987.) 
 (.8/214التمهيد ) 3
 (.3/426فتح الباري ) 4



 

 82 أي األنساك أفضل ؟
كما يف حديث عمر   ،وأمره أن يعتمر مع حجته -ميقات ذي احلليفة-هللا عنهم بواد العقيق 

بوادي العقيق يقول: "أاتين الليلة آت من ريب، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه قال: مسعت النيب  رضي
 .1]رواه البخاري[ صلّ  يف هذا الوادي املبارك، وقل: عمرة يف حجة"

بنسخ ما كان يف اجلاهلية من حترمي العمرة يف  ملسو هيلع هللا ىلصهبذه الرؤاي حكم النيب )قال املهلب: 
أشهر احلج؛ ألن رؤاي األنبياء وحي، فأمر أصحابه الذين أهلوا ابحلج من ذي احلليفة، ملن مل 

 .2يكن معه هدي أن يفسخوه يف عمرة(

ملا كان  اًل أصحابه رضي هللا عنهم ابلتمتع بتدرج لطيف حىت ألزمهم به إبطا ملسو هيلع هللا ىلصمث أمر النيب 
يف تلك احلجة  صحابةاجلاهلية من حترمي العمرة يف أشهر احلج، فلم يبق أحد من ال عليه أهل

، وهذا أظهر يف إبطال املعتقد ًعاإال وقد جاء بعمرة مع حجته، فمن مل يسق اهلدي كان متمت
ومن ساق اهلدي أدخل يتحقق معها التحلل، اجلاهلي؛ ألن عمرة التمتع عمرة مفردة ظاهرة 

، وعمرة القارن داخلة يف أفعال احلج، فأعمال القران واإلفراد نً ن قار عمرة يف حجته فكا
ومن ساق اهلدي مبالغة يف إبطال املعتقد اجلاهلي، وألن  ملسو هيلع هللا ىلصواحدة، ومع ذلك قرن النيب 

كما يف حديث   -أي ابحلج والعمرة-التلبية ابلعمرة تظهر يف تلبية القارن، وكانوا يصرخون هبما 
 ، وهللا أعلم.3]رواه البخاري[ "ًعاما مجيأنس: "ومسعتهم يصرخون هب

من ساق اهلدي ال جيوز له أن يتحلل )ألنه لو فسخ احلج احتاج إىل أن يشرع يف  تنبيه:
ٰ َيۡبلَُغ ﴿، وال حيل منها إال ابحللق، وقد قال تعاىل: عمرة لأفعا  لَۡهۡديُ ٱَوََل ََتۡل ُقواْ رُُءوَسُكۡم َحَّت 
 .4([196]البقرة:  ﴾ََم ل هُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1534البخاري ) 1
 العقيق واد مبارك. ملسو هيلع هللا ىلص(، ابب: قول النيب 4/202شرخ صحيح البخاري البن بطال ) 2
 (.1548البخاري ) 3
 (.2/340كشف املشكل )  4



 

 83 أي األنساك أفضل ؟
راح ش  الفقهاء و وقد تتابع وتالحظّأنّابنّعبدّالربّنقلّعدمّاخلالفّيفّهذهّالعلة،ّ

بني الفسخ وعدمه  اًل هم أو احلديث على ذكرها، قال النووي رمحه هللا: )قال العلماء: خريّ 
ابلعمرة يف أشهر احلج؛ ألهنم كانوا يروهنا من أفجر الفجور، مث حّتم عليهم  ًسامالطفة هلم وإينا

عزمية، وألزمهم إايه وكره ترددهم يف قبول ذلك، مث قبلوه أمر بعد ذلك الفسخ، وأمرهم به 
 .1وفعلوه إال من كان معه هدي، وهللا أعلم(

ن القول هبا يبطل مذهبه يف وجوب ألوقدّاعرتضّابنّحزمّرمحهّهللاّعلىّهذهّالعلة؛ّ
ولزوم فسخ حج املفرد أو القارن الذي مل يسق اهلدي، وتبعه ابن تيمية وابن القيم  2التمتع

 .3إبطال هذه العلة عند الكالم عن مسألة جواز فسخ احلج إىل عمرة رارمحهما هللا فقر 

أن أمر الصحابة رضي هللا عنهم ابلتمتع، وفسخ احلج إىل عمرة إمنا كان  وتوضيحّذلك:ّ
 ًباأو مستح ًبالعلة إبطال املعتقد اجلاهلي، وقد زالت هذه العلة فال يكون التمتع بعدهم واج

 أن العلة قد زالت فزال مقتضى األمر، واألصل ؛ ألنزًاهلذا األمر، وال يكون الفسخ جائ
 (.ًماوعد ًدا)احلكم يدور مع علته وجو 

 :مناقشةّابنّحزمّيفّاعرتاضهّعلىّهذهّالعلة 

 ، وأذكر أمهها: 4قال ابن حزم رمحه هللا: )وهذا القول ابطل من وجوه تسعة!(

)فأخربّعماّ وقال عن أثر ابن عباس: )أنهّدعوىّجمردةّبالّدليل(!! :العرتاضّاألول
  إمناّأمرهمّابلفسخّمنّأجلّذلك(.ّملسو هيلع هللا ىلصكانواّعليه،ّوملّيقلّإنّالنيبّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1411( رقم )8/150شرح مسلم  ) 1
 والقول بوجوب التمتع خيالف إمجاع العلماء يف جواز األنساك الثالثة، كما نقله النووي وابن قدامة رمحهما هللا. 2
 (.2/197(، زاد املعاد )26/55ُمموع الفتاوى ) 3
 (.376الوداع )حجة  4



 

 84 أي األنساك أفضل ؟
 :حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا: )فقوله يف هذا احلديث املتفق عليهالشيخ قال اجلواب:ّ

وترتيبه ابلفاء على ذلك قوله:  ،"كانوا يرون العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف األرض"
على أمرهم أن  ملسو هيلع هللا ىلص"فأمرهم أن جيعلوها عمرة" ظاهر كل الظهور يف أن السبب احلامل له 

جيعلوها عمرة: هو أن يزيل من نفوسهم بذلك اعتقادهم أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر 
مسلك النص، ومسلك اإلمياء والتنبيه أن الفاء من حروف يف ألرض... وقد تقرر الفجور يف ا

كانوا يرون العمرة يف "، قالوا: فقول من زعم أن قوله يف احلديث املذكور رًاالتعليل كما قدمناه مرا
رتباط بينه وبني قوله: "فأمرهم أن جيعلوها عمرة" ظاهر ا ال "أشهر احلج من أفجر الفجور

 .1السقوط كما ترى؛ ألنه لو مل يقصد به ذلك، لكان ذكره قليل الفائدة(

أنّابنّعباسّرضيّهللاّعنهماّملّيرّهذاّاألمرّعلةّالفسخ،ّورأىّ) :العرتاضّالثاين
، يعين: كيف يروي 2(ولّرووهّعنهّ،،ّفمنّأينّهلمّأنّيتزيدواّعليهّماّملّيقلًباالفسخّواج

، ًباالفسخ واجأن علة األمر ابلفسخ، مث هو نفسه يرى هي ابن عباس رضي هللا عنهما أن هذه 
 فدل على بطالن العلة. !مل يبطل بزوال هذه العلةأنه و 

فال سبيل إىل الطعن  ،الرواية عن ابن عباس رضي هللا عنهما اثبتة يف الصحيحني اجلواب:
احلافظ البيهقي رمحه هللا تعاىل يف )وقد بنّي  ، يقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا:فيها

ابن عباس املتفق عليه املذكور دال على ذلك، وال ينايف ذلك أن ابن  السنن الكربى أن حديث
يكون يعلم أن  نمانع من أ؛ ألنه ال ًماعباس رضي هللا عنهما يرى فسخ احلج يف العمرة الز 

، ولو كان سببه األول هالفسخ لبيان اجلواز املذكور كما دّل عليه حديثه، وهو يرى بقاء حكم
بيان اجلواز، ولكن غريه من اخللفاء الراشدين وغريهم من املهاجرين واألنصار خالفوه يف رأيه 

 .3ذلك(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/356أضواء البيان ) 1
 (.376حجة الوداع ) 2
 (.4/357أضواء البيان ) 3



 

 85 أي األنساك أفضل ؟
ّكلّعمرةّّملسو هيلع هللا ىلصأنّرسولّهللاّ) :العرتاضّالثالث اعتمرّهبمّقبلّحجةّالوداعّبثالثةّأعوام

مث عمرة القضاء مث عمرة  فأوهلا:عمرة احلديبية منهاّيفّذيّالقعدة،ّوهوّمنّأشهرّاحلج،
فإذا مل يعرفوا بعمل ثالثة أعوام أن العمرة يف أشهر احلج جائزة، فمحال أن يعرفوا ذلك  ،اجلعرانة

، نً لصحابة رضي هللا عنهم وهم أصح الناس أذهاابن عمل العام الرابع، ومن املمتنع أن يظب
هذا أمر ال يظنه ابلصحابة رضي !  أهنم مل يفهموا ملسو هيلع هللا ىلص، وأطوعهم هلل تعاىل ولرسوله ًماوأقواهم فه

 .1هللا عنهم إال ... اتم السخف...(

غفر هللا البن حزم، وما أمجل حسن احلديث، واحرتام وجهات النظر، ال سيما يف  اجلواب:
 مسائل يسوغ فيها اخلالف.

  فقال:ّاًلّمفصّابًّوقدّأجابّالشيخّحممدّاألمنيّالشنقيطيّرمحهّهللاّعنّذلكّجوا

يف حجة الوداع، والدليل  ياجغاية االحت يه)ال شك أنه ليس بصحيح، وأن بيان ذلك حمتاج إل
على ذلك: ما ثبت يف حديث ابن عباس املتفق عليه قال: "كانوا يرون العمرة يف أشهر احلج 
من أفجر الفجور...، وفيه: فأمرهم أن جيعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: اي رسول 

عاظم ذلك عندهم" احلديث الصحيح: "فت ااحلل؟ قال:احلل كله" فقول ابن عباس يف هذ أيهللا:
، ولو كانت العمر الثالث املذكورة أزالت من ًمادليل على أنه يف ذلك الوقت مل يزل عظي

نفوسهم ذلك إزالة كلية ملا تعاظم األمر عندهم، فتعاظم ذلك األمر عندهم... لشدة استحكامه 
 يف نفوسهم.

اجتمع فيها مجع من يف حجة الوداع مودع حريص على إمتام البيان، وحجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب 
، فعدد الصحابة رضي هللا عنهم 2(ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني مل جيتمع مثله يف موطن من املواطن يف حياته 

، فمهما ًبامكة عشر آالف تقري حيف حجة الوداع يزيد على مئة ألف، والذين كانوا معه يف فت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (2/197(، وانظر زاد املعاد )376حجة الوداع ) 1
 (.4/363أضواء البيان ) 2



 

 86 أي األنساك أفضل ؟
من قبل، وأكثرهم مل  ملسو هيلع هللا ىلصمنهم مل يروا النيب  ازاد عددهم إىل عام حجة الوداع فال شك أن كثريً 

من تفاصيل األحكام، وحترمي العمرة يف أشهر احلج  ايالزموه، ومل يعتمروا معه، ومل يتعلموا كثريً 
عقيدة راسخة عند العرب يف اجلاهلية حىت جعلوها من أفجر الفجور، فال أحسن من هذه 

 الفرصة لتعليمهم، وإزالة هذا املعتقد اجلاهلي.

 رمحه هللا:الشنقيطي الشيخ حممد األمني قال  مث

)ومما يدل من األحاديث الصحيحة على أن ما كان يف نفوسهم من ذلك مل يزل ابلكلية ما 
أذن ألصحابه أن  ملسو هيلع هللا ىلصثبت يف الصحيح من حديث جابر رضي هللا عنه، بلفظ: "وأن النيب 

، وذكر أحدن يقطر؟ فبلغ جيعلوها عمرة ... إال من كان معه اهلدي، فقالوا: ننطلق إىل مىن
من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولوال أن معي اهلدي ألحللت"  تفقال: لو استقبل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

احلديث، فقوهلم: "ننطلق إىل مىن، وذكر أحدن يقطر؟" يدل على شدة نفرهتم من اإلحالل 
 بعمرة يف زمن احلج كما ترى.

يث ابن عباس املتقدم؛ ألن قوله وهذا احلديث الصحيح يدفع االحتمال الذي يف حد
حمرمني حبج، ويدل هلذا  اًل "فتعاظم ذلك عندهم" حيتمل أن يكون موجب التعاظم أهنم كانوا أو 

يوم ساق البدن معه، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصاالحتمال حديث جابر الثابت يف الصحيح أنه حج مع النيب 
البيت" احلديث وفيه: "فقالوا: كيف ، فقال هلم: "أحلوا من إحرامكم بطواف ًداأهلوا ابحلج مفر 

جنعلها متعة وقد مسينا احلج؟" إىل آخر احلديث، فهذا احلديث يدل على أهنم إمنا صعب عليهم 
اإلحالل ابلعمرة؛ ألهنم قد مسوا احلج، ال ألن ما كان يف نفوسهم من أن العمرة يف أشهر احلج 

 .1من أفجر الفجور(

واجتماع السببني فتعاظموا فسخ احلج إىل عمرة  لتني،وميكنّأنّيقال:ّلّمانعّمنّصحةّالع
 وهللا أعلم. ،مث تعاظموا ما ينتج عنه من حتلل وإتيان النساء ،وقد دخلوا يف احلج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/364أضواء البيان ) 1



 

 87 أي األنساك أفضل ؟
مث أجاب الشيخ حممد األمني رمحه هللا عن اعرتاض قد يرد على األذهان، ومل يورده ابن حزم 

ملاذاّأمرّالقارنّالذيّملّيسقّاهلديّابلتمتعّمعّأنّنسكهّمشتملّعلىّرمحه هللا وهو أنه: 
 يفّحجه؟ّعمرةّداخلة

ونة مع احلج فيها قال: )وال ينايف ذلك أنه أمر القارنني ابلفسخ املذكور مع أن العمرة املقر 
البيان املذكور؛ ألن العمرة املفردة عن احلج أبلغ يف البيان؛ ألهنا ليست مع احلج فهي مستقلة 

 .1له( ًعاجازت تبإمنا عنه فال حيتمل أهنا 

 وقد اكتفى الشيخ رمحه هللا هبذا اجلواب الشايف، وميكن أن يقال على سبيل النافلة:

رضي هللا عنه  ًياأن عل" 2ما جاء يف حديث جابر ذلكمّالبيانومماّيؤكدّشدةّاحلاجةّإىلّ
، ًغاصبي ابً فوجد فاطمة رضي هللا عنها فيمن حل، ولبست ثيا ملسو هيلع هللا ىلصقدم من اليمن ببدن النيب 

، فقالت: إن أيب أمرين هبذا، قال علي: فذهبت  إىل رسول هللا هاواكتحلت، فأنكر ذلك علي
رّ   ملسو هيلع هللا ىلص فأخربت ه  أين  فيما ذكرت عنه، ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا  ًيافتعلى فاطمة للذي صنعت، م ست ًشاحم 

 ".أنكرت  ذلك عليها، فقال: صدقْت صدقتْ 

هذا احلكم،  نهخفي ع -وعلمه ملسو هيلع هللا ىلص هو يف قربه من النيب نْ وهو م  -فهذا علي رضي هللا عنه 
 ًشاحمرّ   ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول هللا  ذهبفحىت أنكر على زوجته فاطمة رضي هللا عنها، ومل يقنع خبربها، 

 هبا.  ايً ر  غْ م  عليها، يعين 

)حديثّعائشةّرضيّهللاّعنهاّأنّالناسّمنهمّمنّأهلّحبج،ّومنهمّمنّ :العرتاضّالرابع
أهلّحبجّوعمرة،ّومنهمّمنّأهلّبعمرة،ّوعائشةّرضيّهللاّعنهاّمنّمجلةّمنّأهلّبعمرة،ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.1218رواه مسلم ) 2
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ماّقدّعملواّّهمفقدّعلمواّأنّالعمرةّيفّأشهرّاحلجّجائزة،ّوعملواّهبا،ّفكيفّيعلم

 .1به؟(

  اجلواب:

، والظاهر أن الذين -ًباكما تقدم قري-أكثر الناس حباجة إىل بيان هذا ال مينع أن يكون  .1
؛ ألن اإلفراد هو األصل الذي ال تعرف العرب ابلنسبة إىل الباقيني ونأهلوا ابلتمتع أو الق ران قليل

، قال: "لسننا ننوي إال احلج، لسنا ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة حج النيب  2ويدل عليه حديث جابر غريه،
 نعرف العمرة".

بذي احلليفة، فمنهم من أهّل  اًل هم أو لصحابة رضي هللا عنهم، فخريّ ابتدرج  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  .2
وتعليمه ال من عند أنفسهم كما ثبت  ملسو هيلع هللا ىلصابلتمتع، ومنهم من أهّل ابلق ران، بناء على ختيري النيب 

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: خرجنا مع رسول هللا  -لفظ مسلمهذا و  - يف الصحيحني
من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل حبج فليهل، ومن أراد فقال: " ملسو هيلع هللا ىلص

 أن يهل بعمرة فليهل(.

)لو كان األمر بفسخ احلج ليعلمهم أن العمرة يف أشهر احلج جائزة، ملا  :العرتاضّاخلامس
بذلك من معه هدي، ومن ال هدي له؛ ليعمهم  خّص ابألمر ابلفسخ من ال هدي معه، ولعمّ 

ابلتعليم، فتخصيص الفسخ مبن مل يسق اهلدي بيان أن الفسخ حكم من ال هدي معه، كما 
 .3(ًساوال مزيد وال علة لذلك، كما ال علة لكون الصلوات مخ ملسو هيلع هللا ىلصأمرهم رسول هللا 
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 (.376حجة الوداع ) 1
 (.1218)رواه مسلم  2
 (.2/197(، وزاد املعاد )376حجة الوداع ) 3
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ّ اجلواب:

َوََل ََتۡل ُقواْ ﴿تعاىل: هللا ه، كما قال حم  لَّ األصل ملن ساق اهلدي أن ال حيل حىت يبلغ اهلدي 
ٰ َيۡبلَُغ  فلو أن من ساق اهلدي فسخ احلج احتاج أن يشرع يف أفعال  ،﴾ََم ل هُ  لَۡهۡديُ ٱرُُءوَسُكۡم َحَّت 

ٰ َيۡبلَُغ ﴿العمرة، وال حيل منها إال ابحللق، وقد قال تعاىل:   ﴾ََم ل هُ  لَۡهۡديُ ٱَوََل ََتۡل ُقواْ رُُءوَسُكۡم َحَّت 
 .1فلن يستفيد شيئاً، وسيبقى على إحرامه

ة التعليم؛ ألن أكثر الناس مل يسوقوا فهذا أصل ابٍق ال مصلحة يف تغيريه، وقد حتققت مصلح
  ة.اهلدي، ففسخوا حجهم إىل عمر 

ملعرفةّالعلةّيفّالتفريقّبنيّمنّساقّاهلدي،ّوبنيّاعرتاض ابن حزم أغراين  وسبحان هللا..
يف السر من عدم حتلل من ساق اهلدي، وإذا إبشارة  فتفكرتمنّملّيسقهّيفّقضيةّالتحللّ

يقول يف تفسريه: )هذه اآلية تكون مقدمة للجواب!  لطيفة يفتحها هللا على الرازي رمحه هللا،
اهلدي كما  من ؤوسهم إال بعد تقدمي ما استيسردالة على أنه ال ينبغي هلم أن حيلوا فيحلقوا ر 

هلل، وإحسان لعباد هللا  نً ، فينحر قراب2الرسول إال بعد تقدمي صدقة( اأنه أمرهم أن ال يناجو 
حيلق رأسه، فيتزين بزينة الذّل، ويتحلل ويتطيب ويقبل على مث ملناجاة هللا تعاىل،  اًل فيكون مؤه

 .الزايرةربه عز وجل يف طواف 

زاد يف ألن سائق اهلدي ؛ -وهللا أعلم- وإمنا كان ذلك الزًما ملن ساق اهلدي دون غريه 
لزم بعدم التحلل م تعظيمه هلذه الشعرية أبن ي  مَّ ت  تعظيم شعرية اهلدي فعيَّنه وساقه فناسب أن يـ  

يف طواف الزايرة  تعاىل يفد على ربه ومث يتحلل على حتلله  ، فيقدم حنر اهلديحىت ينحر هديه
فيجتمع يف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قدم قرابًن بني يديه، وهذا أرجى للقبول كالصدقة بني يدي مناجاة الرسول 

كونه وسيلة   –كونه قرابًن عاًما هلل تعاىل كمن ساق هداًي تطوًعا هلل.   -اهلدي هنا أمران: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لزم بذلك من ساق هداًي تطوًعا ألنه متطوع ، ومل يللقبول بني يدي مناجاة هللا يف طواف الزايرة

 ، وهللا أعلم.فال يشق عليه، وما على احملسنني من سبيل، فمىت أراد أن ينحر هديه كان له ذلك

 ملسو هيلع هللا ىلصوجد نصٌّ صريٌح أنه و )أنه حىت لو صح ما قالوا،  :-وهوّأقواها-ّسادسالعرتاضّال
إىل اليوم  ًياهلم جبواز العمرة يف أشهر احلج... لكان ذلك ابق ًماإمنا أمرهم بفسخ احلج تعلي

وإن ارتفع  ًيا، وقد أمر عليه السالم ابلرمل لريي املشركني قوة أصحابه، وكان ذلك ابقًداوأب
أن ذلك  مكما أخرب عليه السال  ًداالسبب، فاألمر بفسخ احلج وحي أوحاه هللا تعاىل إليه الزم أب

هذا االعرتاض قوة ووّسع داللته فقال رمحه هللا: )إذا كان رمحه هللا بن القيم ، وزاد ا1ألبد األبد(
على أن الفسخ أفضل هلذه العلة، فإن ما فعله  اًل قصد خمالفة املشركني كان هذا دلي ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
، ابً وشرعه ألمته يف املناسك خمالفة هلدي املشركني هو مشروع إىل يوم القيامة؛ إما وجو  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

قبل غروب الشمس، وكانوا ال يفيضون من  ، فإن املشركني كانوا يفيضون من عرفةابً تحباوإما اس
مزدلفة حىت تطلع الشمس، وكذلك قريش كانت ال تقف بعرفة بل تفيض من مجع، فخالفهم 

فَاَض ﴿ويف ذلك نزل قوله تعاىل:  ،ووقف بعرفات، وأفاض منها ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
َ
ف يُضواْ م ۡن َحۡيُث أ

َ
ُثم  أ

وهذه املخالفة من أركان احلج ابتفاق املسلمني، فاألمور اليت نالف فيها  [199]البقرة:  ﴾نل اُس ٱ
فكيف يكون فيها حمرم؟ وكيف يقال: إن  ،املشركني هي الواجب أو املستحب ليس فيها مكروه

أمر أصحابه بنسك خيالف نسك املشركني مع كون الذي هناهم عنه أفضل من الذي  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
به؟ أو يقال: من حج كما حج املشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقني  أمرهم

 .2(ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا األوليني من املهاجرين واألنصار أبمر

  اجلواب:

أجاب الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا عن كالم ابن حزم رمحه هللا فقال:  .1
)فاجلواب أن الرمل املذكور مل يرد فيه دليل يدل على خصوصه بذلك الوقت، بل ثبت ما يدل 

يف حجة الوداع بعد زوال السبب، والتمتع والقران املذكوران  ملسو هيلع هللا ىلصعلى بقاء مشروعيته وهو رمله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.376حجة الوداع ) 1
 (.2/199زاد املعاد ) 2
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ث املزين تدل على خصوصهما بذلك الركب؛ كحديث بالل بن احلار  وردت فيهما أدلة
وابجلملة فإنه يبعد كل البعد أن أاب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم ... وحديث أيب ذر

بعد واحد يف حنو أربع وعشرين سنة على إفراد احلج متعمدين ملخالفة هدي  ًدايتواطؤون واح
أن  ومقتضاها:،  ومجيع الصحابة حاضرون، ومل ينكر منهم أحد، فهذه دعوى ابطلة ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

األمة مجيعها وخلفاءها الراشدين مكثت هذا الزمن الطويل وهي على ابطل، وهذا ابطل بال 
 .1(شك!

ّكافّشاف؛ استحبابه  يبقىالصحابة ابلتمتع  ملسو هيلع هللا ىلصألنّالقولّأبنّأمرّالنيبّّوهذاّاجلواب
حجة تدل على ترجيح أحد الفهمني هي ما ى أمر قابل لألخذ والرد، وأقو  رًامستمأو وجوبه 

الراشدون، وقد كانوا يفردون احلج زمن خالفتهم، فهذا اخللفاء كان عليه سلف األمة السيما 
 فهم األرجح أن األمر ابلتمتع خاص ابملخاطبني، وهللا أعلم.قوي لل حٌ رجّ  م  

ال شك أن خمالفة املشركني يف العبادات والعادات مقصد عظيم من مثّميكنّأنّيقال:ّ
هللا، ولكن عند التأمل يظهر احلج خاصة كما ذكره ابن القيم رمحه يف مقاصد الدين، وبرز ذلك 

 فرق كبري بني: -وهللا أعلم-

الغروب، عند الصور اليت ذكرت يف خمالفة املشركني يف مناسك احلج؛ كاإلفاضة من عرفة  -
 واإلفاضة من مزدلفة عند اإلسفار، والوقوف بعرفة.

 وبني نسك التمتع، والذي فيه خمالفة حلج املشركني. -

أو كانوا  ،عندهم ًعاألهنا مما كان مشرو  ؛صفةّالعمليف الصور األوىل وقعت يف فاملخالفة 
فجاء شرعنا وأبقى أصل العمل من الوقوف  ،يفعلونه على صفة خمصوصة توارثوها عمن سبقهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/373أضواء البيان ) 1
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ولكن  ،وما كان مورواث عن إبراهيم عليه السالم ،على شعائر احلج بعرفة ومزدلفة حفاظاً 

 لإلسالم عن دين املشركني. زًاييخالفهم يف صفة العمل مت

الكفار أحدثوا شيئاً ألجل أن  ارعش   إمنا أنه -فالظاهر وهللا أعلم-والقران أما نسك التمتع و 
من حتكماهتم الباطلة، وهو ال عالقة له بصفة احلج ابتداء، وإمنا يتعلق إبيقاع العمرة يف زمن 

وما كانوا يعرفون يف زمن احلج، فقالوا: إن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور يف األرض، 
لي الذي فيه تغيري حلدود هللا بطل هذا املعتقد اجلاهأن ي   ملسو هيلع هللا ىلصفأراد النيب  ،ًدااحلج إال احلج مفر 

،  أصحابه ابلتمتع الذي حقيقته إيقاع العمرة يف أشهر احلج ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل وحترمي ما أحله هللا، فأمر 
وكل من ساق اهلدي بني احلج والعمرة، فالقران فيه عمرة ضمنية، والتمتع عمرته  ملسو هيلع هللا ىلصوقرن النيب 

اهلية من أن العمرة يف أشهر احلج إبطال ما أحدثه أهل اجلا إمنا هو مهمستقلة، فاملقصود من
 من أفجر الفجور.

وعلى هذا املعىن يكون إفراد احلج هو األصل، والتمتع والقران طارئني، فإذا أبطل ما كان 
أصحابه  مربني احلج والعمرة وأ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  قرن عليه أهل اجلاهلية، وزالت العلة اليت ألجلها

العمرة يف أشهر احلج، وال يلزم أن تكون جواز احلج، و ابلتمتع رجع األمر إىل أصله من إفراد 
 .مستحبة مع احلج يف أشهره

رضي هللا عنهم تتابعوا  انوالذي يقوي هذا املعىن أن اخللفاء الراشدين أاب بكر وعمر وعثم 
مث ، املعتقد اجلاهلي بطالأفرد احلج ابتداء، مث قرن وأمر ابلتمتع إل ملسو هيلع هللا ىلصعلى إفراد احلج، والنيب 

واْ ﴿تعاىل:  هللا ر به قولسّ  ف  و  أمّت للحج والعمرة، فراداإلإن  ت مُّ
َ
، [196]البقرة:  ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

ويشتمل على مصاحل راجحة تتعلق مبقاصد احلج، ال توجد يف نسك التمتع والقران كما سيأيت، 
مقدمة على مصلحة  -اإلفراديف نسك -وال شك أن هذه املصاحل املتعلقة بروح احلج وحقيقته 

، وهذا من أسرار عدم بقاء استحباب التمتع مع ما -يف نسك التمتع والقران-خمالفة املشركني 
 فيه من خمالفة املشركني.
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فقد حج كما حج املشركون، وأن من متتع  ًدافتبني هبذا أنه ال ميكن أن يقال: من حج مفر 

فقد حج كحج  ًدامن حج مفر إن بل  ،فحجه كحج السابقني األوليني من املهاجرين واألنصار
ن تشاهبا يف صورة الفعل؛ ألن إواملهاجرين واألنصار، وليس هو كحج املشركني، و  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

شهر احلج، وأما من أفرد اقتداء ابلنيب يفردون ألهنم يعتقدون حترمي العمرة يف أكانوا املشركني إمنا  
لشعائر هللا مع اعتقاده جواز العمرة يف أشهر احلج، فكيف  ًماوتعظي ،وأصحابه من بعده ملسو هيلع هللا ىلص

 يقال إنه قد شابه املشركني!!

أو  ًباأن إبطال ما كان عليه أهل اجلاهلية ال يلزم أن يكون واجّ:ًحاومماّيزيدّاألمرّوضّو
عندهم، فهنا تقع املخالفة يف صفة  ًعاخبالف ما شرعه ديننا مما كان مشرو  ًقامطل ًبامستح

ّالعمل، وقد تكون املخالفة عبادة واجبة أو مستحبة.

أمر ما يف اجلاهلية حبسب األمر الذي مت إبطاله،  إلبطال   ل  ع  وخيتلف حكم العمل الذي ف  
 وحبسب العمل الذي أبطل به األمر اجلاهلي:

عن  1يف البخاري اًل ؛ ألن األمر الذي أبطل يتعلق ابلعادات، فمثًحامبا فتارة يكون العمل
قيس بن أيب حازم قال: )دخل أبو بكر على امرأة من أمحس، يقال هلا زينب، فرآها ال تكلم، 

هذا ال حيل، هذا من عمل  نفقال: ما هلا ال تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة، قال هلا: تكلمي فإ
 اجلاهلية، فتكلمت(.

؛ ًبافإبطال الصمت إمنا يكون ابلكالم املباح، وال يقال الكالم املباح يصري يف احلج مستح
 ألنه خمالف ملا كان عليه أهل اجلاهلية كما هو واضح.

َحل  ﴿تعاىل:  هللا قالو  
َ
ُ ٱَوأ َم  ۡۡلَۡيعَ ٱ لِل  ْ  ٱوََحر  فأبطل الراب اجلاهلي، وشرع البيع،  [275]البقرة:  ﴾لر  َبٰوا

 ، وال يقال يصري البيع من املستحبات.وهو يف األصل مباح؛ ألنه من العادات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (3834.) 
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، وهكذا كثري من العادات اليت أبطلت ال زًاوأبطل حترمي نكاح زوجة االبن ابلتبين، فأصبح جائ

 الفة للمشركني.يقال فيما يقابلها إنه مستحب؛ ألن فيه خم

، كما ًباأو واج ًبابه إبطال العادة اجلاهلية عبادة؛ فيكون مستحمت واترة يكون العمل الذي 
أبطلت الرقى الشركية ابلرقى الشرعية، والتعري يف الطواف أبخذ الزينة عند كل مسجد، وأبطل 

 وتكبريه أايم التشريق.تعداد حماسن اآلابء واألجداد بعد قضاء مناسك احلج بكثرة ذكر هللا 

ّفاألمر الذي أبطل له جهتان:،ّّوأماّاملثالّالذيّيفّحبثناّففيّغايةّالدقة

 .جهة تتعلق إبيقاع العمرة فيهاو . 2                        جهة تتعلق أبشهر احلج. .1

يف ذاهتا والعمرة ، األرضيف من أفجر الفجور  أشهر احلج فأهل اجلاهلية جعلوا العمرة يف   
فأبطل معتقدهم اجلاهلي إبيقاعها يف  –على خالف بني العلماء-عبادة واجبة أو مستحبة 

 أشهر احلج.

سواء كانت  على األصل من االستحباب أو الوجوب أن العمرة حكمها ابقٍ  :هناّتالحظّوّ
رد إبطال املعتقد اجلاهلي، وهلذا إمنا كان جملإيقاعها يف أشهر احلج  ألن ؛يف أشهر احلج أو غريها

خاصة ولو مل حيج د استحباهبا يف أشهر احلج : إن العمرة يتأكمن يقول مل أجد من الفقهاء
إال ابن القيم رمحه هللا فقد عقد مفاضلة بني العمرة يف رمضان، والعمرة  ،صاحبها يف ذلك العام

يف أشهر احلج، ومال إىل أن العمرة يف أشهر احلج أفضل! وكأنه أحس بشيء من غرابة هذا 
، 1شد إليه(يه، فمن كان عنده فضل علم فلري  القول، فقال رمحه هللا: )وهذا مما نستخري هللا ف

 ر من سبق ابن القيم يف هذا، وهللا أعلم.وهذا من ورعه وخوفه رمحه هللا، ومل أ  

ّختصيصهاّأبشهرّّملسو هيلع هللا ىلصأنّإيقاعّالعمرةّيفّأشهرّاحلجّيفّسنةّالنيبّ والشاهدّهنا: ملُّيصري 
ّكانّ؛ّألنهًصاخاّابًّاستحباًّبااحلجّمستح ، فإذا تقرر هذا جاهليةّفحسببطالّعادةّإلّإمنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/91زاد املعاد ) 1
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يف العمرة املنفردة زمن احلج، ولو مل حيج صاحبها قيل ذلك يف العمرة املقرتنة ابحلج؛ إما ابلتمتع 

وإما ابلقران فمن لوازم إيقاع العمرة يف أشهر احلج، ملن أراد أن حيج أن يتحلل املعتمر من 
عمرته وحجه أبعمال واحدة، وهذه  عمرته، مث يليب ابحلج، وهذه صورة التمتع أو يقرن بني

 صورة القران، وهبذين النسكني مت إبطال العادة اجلاهلية.

بدون حج يف نفس العام ال يتأكد استحباهبا يف أشهر احلج، فكما أن العمرة املنفردة 
؛ ألهنا إمنا ًصاخا ابً فكذلك العمرة املقرونة ابحلج ابلتمتع أو القران ال تستحب مع احلج استحبا

 عت إلبطال العادة اجلاهلية، وهللا أعلم. شر 

اختيار اخللفاء الراشدين اإلفراد، فال تظن هبم إال الظن  علة -رمحك هللا-هبذا التقرير تدرك و 
 .ملسو هيلع هللا ىلصلسنة النيب  افقونو احلسن، وأهنم من هذه الوجهة م

العلة يف التمتع  هذه أهم الوجوه اليت اعرتض هبا ابن حزم رمحه هللا ومن تبعه على القول أبن
والقران إمنا هي إبطال املعتقد اجلاهلي أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور، وتقدم 

 مناقشتها واإلجابة عنها.

الصحابةّرضيّهللاّعنهمّابلتمتع،ّوكذلكّّملسو هيلع هللا ىلصأنّالعلةّيفّأمرّالنيبّّونتيجةّهذاّالفصل:
 يفّأشهرّاحلجّمنّأفجرّالفجوريفّحجهّقارًنّإمناّهيّإبطالّاملعتقدّاجلاهليّأنّالعمرةّ

على أن النيب  ًداال يكون ملن اختار التمتع أو القران حجة يف تفضيلهما اعتماف وإذا تقرر هذا
  ،أو أمر أصحابه رضي هللا عنهم ابلتمتع نً حج قار  ملسو هيلع هللا ىلص

ً
من  اويبقى دليل من فضل اإلفراد سامل

 ، وهللا أعلم.أو أمر ابلتمتع نً حج قار  ملسو هيلع هللا ىلصمعارضته أبن النيب 

ّكيفّيكونّالنيب ّملسو هيلع هللا ىلصّومعّوضوحّماّتقدمّتقريرهّفقدّيبقىّيفّالنفسّشيءّفيقال:
 ّ)القرانّوالتمتع(ّوفاهتمّالنسكّاألفضلّ)اإلفراد(ّ؟!وأصحابهّحجواّبنسكنيّمفضولنيّ
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، ًدامن كان مفر  ملسو هيلع هللا ىلص)إن التمتع الذي أمر به  :الشيخّحممدّاألمنيّالشنقيطيّرمحهّهللاّيقول

وذلك بفسخ احلج يف العمرة، ال شك أنه يف ذلك الوقت، ويف تلك السنة أفضل من غريه، 
 ولكن ال يلزم من أفضليته يف ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه. 

حلج تفصيلها إن شاء هللا على أن حتتم فسخ ا ًباوإيضاح ذلك: أنه دلت أدلة سيأيت قري
أصحابه به خاص بذلك الركب وبتلك السنة، وأنه ما أمر  ملسو هيلع هللا ىلصاملذكور يف العمرة، وأمر النيب 

بذلك ألفضلية ذلك يف حد ذاته، ولكن حلكمة أخرى خارجة عن ذاته، وهي أن يبني للناس 
للبيان والتشريع فهو قربة يف حقه وإن  أو أمر به ملسو هيلع هللا ىلصأن العمرة يف أشهر احلج جائزة، وما فعله 

ويفعله النيب أو  ًهاأو مكرو  اًل فقد يكون الفعل ابلنظر إىل ذاته مفضو  اًل أو مفضو  ًهاكرو كان م
لبيان اجلواز، فيصري قربة يف حقه، وأفضل مما هو دونه ابلنظر إىل ذاته كما هو مقرر يف  أيمر به

 األصول، وإليه أشار صاحب مراقي السعود بقوله:

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــزيه للتنــــــــــــــــــــــــــــأن ًنايبـــــــــــــــم    روه ــــــــكــــل للمــــــــا يفعــــــــــــورمب                

 كالنهي أن يشرب من فم الق ر ب     فصار يف جانبه من القرب 

، ولكن املقصود ًنابل ال كراهة يف واحد منهما يقي ،مكروهان نوليس قصدن أن التمتع والقرا 
لبيان اجلواز يكون هبذا االعتبار أفضل من غريه، وإن كان غريه  ملسو هيلع هللا ىلصبيان أن الفعل الذي فعله 
 .1أفضل منه ابلنظر إىل ذاته(

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.356-4/355أضواء البيان ) 1
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ّ:السادسّفصلال

نّمعيّاهلديّألحللت"،ّأمنّأتسفهّعلىّفواتّالتمتعّبقوله:ّ"لولّّملسو هيلع هللا ىلصمقصودّالنيبّّ
ّلسراقة:ّ"دخلتّالعمرةّيفّاحلج".ّملسو هيلع هللا ىلصومعىنّقولهّ

 -كما مر معنا يف الفصل السابق-أصحابه ابلتمتع  ملسو هيلع هللا ىلصيف أمر النيب  املتقدمة تقرير العلة
مما له أثر كبري يف فقه على فوات التمتع  ملسو هيلع هللا ىلصمن أتسف النيب يفيدن يف فهم بقية احلديث 

أتسف على فواته، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصى حجته أبن النيب ومن جانب آخر: من رجح التمتع قوّ ، املسألة
 هذا حجة ملن رجح التمتع ؟قال: "دخلت العمرة غي احلج"، فهل يف 

ّنتأملّسياقّاحلديث،ّوأهمّرواايته:ّ-هللاّرمحك-تعالّ

 قبلّأداءّالعمرة:ًّلّأمرهمّابلتحللّأّو .1

من طريق عبد امللك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس  1أخرج البخاري ومسلم
 ،ل إىل نسائنافلما قدمنا أمرن فجعلناها عمرة، وأن حن  "قاال:  ،اعن ابن عباس رضي هللا عنهم

فقال جابر  !ًياففشت يف ذلك القالة، فقال جابر: فريوح أحدن إىل مىن، وذكره يقطر من
يقولون كذا وكذا، وهللا ألن أبر  ًماقال: "بلغين أن أقواف ًبافقام خطي ملسو هيلع هللا ىلصبكفه، فبلغ ذلك النيب 

، ولوال أن معي اهلدي توأتقى هلل منهم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهدي
جعشم فقال: اي رسول هللا هي لنا أو لألبد؟ فقال: ال،  نفقام سراقة بن مالك ب ،ألحللت"

 بل لألبد".

أصحابه أن  ملسو هيلع هللا ىلصمن طريق حبيب املعلم عن عطاء عن جابر "فأمر النيب  2لبخاريلويف رواية 
جيعلوها عمرة، ويطوفوا مث يقصروا وحيلوا، إال من كان معه اهلدي، فقالوا: ننطلق إىل مىن، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، واللفظ للبخاري.1216)(، مسلم 2505البخاري ) 1
2 (1651.) 
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فقال: "لو استقبلت ..." احلديث، ومل يذكر قول  ملسو هيلع هللا ىلصيب وذكر أحدن يقطر، فبلغ ذلك الن

 سراقة.

من طريق األوزاعي حدثين من مسع عطاء بن أيب رابح، حدثين جابر،  1ويف رواية أليب داود
وفيه: "مث قام سراقة بن مالك فقال: اي رسول هللا أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم لألبد؟ فقال 

فلم  ،دث هبذال األوزاعي: مسعت عطاء بن أيب رابح حي  بل هي لألبد" قا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
 أحفظه حىت لقيت ابن جريج، فأثبته يل.

ألربع مضني من ذي احلجة أو  ملسو هيلع هللا ىلصقدم رسول هللا "وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: 
مخس، فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك اي رسول هللا؟ أدخله هللا النار، قال: أو 

لناس أبمر فإذا هم يرتددون، ولو أين استقبلت من أمري ما استدبرت ما ما شعرت أين أمرت ا
 .2]رواه البخاري ومسلم[ مث أحل كما حلوا" ،سقت اهلدي معي حىت أشرتيه

 مثّأمرهمّابلتحللّبعدّانتهائهمّمنّالسعيّبنيّالصفاّواملروة: .2

من طريق جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر رضي هللا عنه، وفيه: "حىت  3أخرج مسلم وغريه
إذا كان آخر طوافه على املروة، فقال: لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي، 

حل وليجعلها عمرة، فقام سراقة بن مالك وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فلي  
أصابعه واحدة يف  ملسو هيلع هللا ىلصعامنا هذا أم ألبد؟ فشبك رسول هللا بن جعشم فقال: اي رسول هللا أل

 ال، بل ألبد أبد". -مرتني-األخرى وقال: دخلت العمرة يف احلج 

ّكانّعندّمجرةّالعقبة: .3  روايةّأنّسؤالّسراقةّرضيّهللاّعنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (1787.) 
 (.1211، مسلم )رًا( خمتص7229البخاري ) 2
 (.3074(، ابن ماجه )1905(، أبو داود )14440(، أمحد )1218مسلم ) 3



 

 100 أي األنساك أفضل ؟
من طريق حبيب املعلم عن عطاء عن جابر، وفيه: "قال: ولقيه سراقة وهو  1أخرج البخاري

 عقبة، فقال: اي رسول هللا: ألنا هذه خاصة؟ قال: ال، بل ألبد".يرمي مجرة ال

 :ّخالفّالعلماءّيفّفهمّهذاّاحلديث

"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت : ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن تيمية رمحه هللا: )قول النيب 
ألصحابه ملا اهلدي، وجلعلتها عمرة" هل كان ألن التحلل بعمرة أفضل من القران أم ال موافقة 

 .2(أمرهم ابلتحلل فشق ذلك عليهم فهذا مورد اجتهاد

التحلل؛ ألن  ملسو هيلع هللا ىلصقول احلنابلة ومن رجح التمتع، قالوا: متىن رسول هللا  القولّاألول:
 إال األفضل. ملسو هيلع هللا ىلصالتحلل بعمرة أفضل، وال يتمىن رسول هللا 

، 3على فضله( التمتع، وأتسف إذ مل ميكنه ذلك، فدلّ  قال ابن قدامة رمحه هللا: )فنقلهم إىل
 .4(يعين أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلصالتمتع آخر فعل النيب )رمحه هللا: وهلذا قال أمحد 

قول احلنفية واملالكية والشافعية ومن رجح القران أو اإلفراد: أن هذا التمين  القولّالثاين:
لقلوب أصحابه رضي هللا عنهم حني شق عليهم أن  ًباليس على ظاهره، وإمنا قال ذلك تطيي

 .ًماحمر  ملسو هيلع هللا ىلص حيلوا من إحرامهم مع بقائه

نفوسهم، وذلك أنه كان  استطابة -وهللا أعلم-يقول اخلطايب رمحه هللا: )إمنا أراد هبذا القول 
حمرم، ومل يعجبهم أن يرغبوا أبنفسهم عن نفسه، ويرتكوا  ملسو هيلع هللا ىلصيشق عليهم أن حيلوا ورسول هللا 

اإليتساء به والكون معه على كل حال من أحواله، فقال عند ذلك هذا القول لئال جيدوا يف 
أنفسهم من ذلك؛ وليعلموا أن األفضل هلم ما دعاهم إليه وأمرهم به، وأنه لوال أن سنة من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لو اسقبلت من أمري ما استدبرت. ملسو هيلع هللا ىلص( ابب: قول النيب 7230( ابب: عمرة التنعيم و)1785) 1
2 (26/35.) 
3 (3/61.) 
 (.201اإلمام أمحد، رواية ابنه عبد هللا ) مسائل 4



 

 101 أي األنساك أفضل ؟
م يف اإلحالل يطيب بذلك ، لكان أسوهتساق اهلدي أن ال حيل حىت يبلغ اهلدي حمله

 .1نفوسهم، وحيمد به صنيعهم وفعلهم(

، والنووي 4، والقاضي عياض يف إكمال املعلم3، وابن العريب يف القبس2وذكر حنوه ابن بطال
، بل فسره هبذا إسحاق بن راهويه فقال يف 6، وابن حجر يف فتح الباري5يف شرح مسلم

وساق اهلدي وأصحابه بني مهل ابحلج - ملسو هيلع هللا ىلصيعين النيب - مسائل إسحاق الكوسج: )ملا قرن
فقال هلم حينئذ: "لو  ملسو هيلع هللا ىلصلعمرة، دخل قلوهبم من ذلك إذ خالف فعلهم فعل رسول هللا ابو 

استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أقول لكم"... فإمنا أمرهم مبا جيوز ويراه، ومل يقل 
 .7ها هنا إن ما أمرتكم أفضل من فعلي(

 ّّألسبابّمنها:ّ-وهللاّأعلم-وهذاّالتفسريّأرجح

أمرهم ابلتمتع، ال لفضيلة يف ذاته،  ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب داللة ظاهرة .أن سياق احلديث يدل عليه 1
 -كما تقدم تقريره-وإمنا إلبطال املعتقد اجلاهلي أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور 

قال هذا الكالم حني  ملسو هيلع هللا ىلصريه، مث إنه شرع آخر أبن التمتع أفضل من غ ملسو هيلع هللا ىلصومل يتجدد للنيب 
، رترددوا يف التمتع واستعظموا التحلل أايم احلج، وقالوا: ننطلق إىل مىن، وذكر أحدن يقط

من التأثر مبا كانوا عليه من أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور إذ كيف أييت  كأن هذاو 
هلم ذلك أبنه لوال أن معه اهلدي أن يسهل  ملسو هيلع هللا ىلصأحدهم أهله وهو يف أشهر احلج، فأراد النيب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/165معامل السنن ) 1
 (.4/247شرح البخاري ) 2
3 (1/559.) 
4 (4/242.) 
5 (8/144.) 
6 (3/429.) 
 (.1402مسائل إسحاق الكوسج، رقم ) 7



 

 102 أي األنساك أفضل ؟
من ابب تطييب نفوسهم،  ملسو هيلع هللا ىلصألحل بعمرة، لكن منعه املانع من التحلل وهو اهلدي، فكالمه 

 وجرب خواطرهم، وال عالقة له بتشريع جديد، وهللا أعلم.

... ولو أين استقبلت من أمري ما وهللا ألن أبر وأتقى هلل. ويؤيد هذا قوله يف رواية: "2
 إزالة   قصد   ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا املقام يشري إىل أنه  ملسو هيلع هللا ىلصاستدبرت ما أهديت" فتذكريه هلم بربه وتقواه 

 جديد.حكم  ابب تشريعظنوا أنه ينايف الرب والتقوى، وليس من  وقع يف نفوسهم حرجٍ 

 الق ران أو اإلفراد؟خالف ما اختاره هللا تعاىل له ابتداء من  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا تمىني. كيف 3

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  :ابن دقيق رمحه هللا: )استدل به على أن التمتع أفضل، ووجه الدليليقول . 4
وجيابّعنهّأبنّالشيءّقدّلو وقع، وإمنا يتمىن األفضل مما حصل،  ًعامتىن ما يكون به متمت

ءّيكونّأفضلّابلنظرّإىلّذاتهّابلنسبةّإىلّشيءّآخر،ّوابلنظرّإىلّذاتّذلكّالشي
اآلخر،ّمثّيقرتنّابملفضولّيفّصورةّخاصةّماّيقتضيّترجيحه،ّولّيدلّذلكّعلىّ

وههنا كذلك فإن هذا التلهف اقرتن به قصد موافقة الصحابة يف  أفضليتهّمنّحيثّهوّهو،
فسخ احلج إىل العمرة ملا شق عليهم ذلك، وهذا أمر زائد على ُمرد التمتع، وقد يكون التمتع 

 .1مع هذه الزايدة أفضل، وال يلزم أن يكون التمتع مبجرده أفضل(

أن الذي فعله مفضول، بل ألن وذكر حنوه ابن تيمية رمحه هللا فقال: )مل يقل هذا ألجل 
، فكان خيتار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا ًماأصحابه شق عليهم أن حيلوا من إحرامهم مع بقائه حمر 

 به عن انشراح وموافقة.

كما قال لعائشة:   ،وقد ينقل عن األفضل إىل املفضول ملا فيه من املوافقة وائتالف القلوب
نقضت الكعبة، وجلعلت هلا اببني"فهنا ترك ما هو "لوال أن قومك حديثو عهد جباهلية، ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/88إحكام األحكام ) 1



 

 103 أي األنساك أفضل ؟
األوىل؛ ألجل املوافقة والتأليف الذي هو األدىن من هذا األوىل، فكذلك اختار املتعة بال 

 هدي.

ل األفضل، وبني أن أعطاه مبا يراه من ع  وعلى هذا التقدير فيكون هللا قد مجع له بني أن فـ  
 .1(ملسو هيلع هللا ىلصمع له األجران، وهذا هو الالئق حباله املوافقة هلم ما يف ذلك من الفضل، فاجت

اختار  ملسو هيلع هللا ىلصوكالم ابن تيمية يالئم من رجح القران، وأما من رجح اإلفراد فيقول إن النيب 
ليشارك الصحابة  نً اإلفراد يف بداية إحرامه؛ لفضيلته، مث أدخل العمرة على حجه فصار قار 

يف أشهر احلج من أفجر الفجور، فال رضي هللا عنهم يف إبطال عادة أهل اجلاهلية أن العمرة 
يدل ذلك على أن القران فاضل يف ذاته، وإمنا اختار هللا له فعل األفضل يف ذلك الوقت، وال 

رمحه هللا يف هناية  يلزم من ذلك التفضيل املطلق، وتقدم تقرير ذلك يف كالم الشيخ الشنقيطي
 الفصل اخلامس.

سراقةّرضيّهللاّعنه:ّ"ايّرسولّهللاّألعامناّهذاّأمّألبد؟ّفشبكّرسولّهللاّّحديثمعىنّ
ّل،ّبلّألبدّأبد"ّ-مرتني-أصابعهّواحدةّيفّاألخرى،ّوقال:ّدخلتّالعمرةّيفّاحلجّّملسو هيلع هللا ىلص

ّ.2]رواهّالبخاريّومسلم[

 قال النووي رمحه هللا: )واختلف العلماء يف معناه على أقوال: 

مجهورهم: معناه أن العمرة جيوز فعلها يف أشهر احلج إىل يوم القيامة، أصحها: وبه قال 
 واملقصود به: بيان إبطال ما كانت اجلاهلية تزعمه من امتناع العمرة يف أشهر احلج.

: دخلت أفعال العمرة يف أفعال احلج إىل يوم كالملثاين: معناه: جواز القران، وتقدير الوا
 القيامة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.135-02/134(، وانظر زاد املعاد 91-26/90ُمموع الفتاوى ) 1
 البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. 2



 

 104 أي األنساك أفضل ؟
القائلني أبن العمرة ليست واجبة، قالوا معناه: سقوط العمرة، قالوا: والثالث: أتويل بعض 

ودخلوها يف احلج معناه سقوط وجوهبا، وهذا ضعيف أو ابطل، وسياق احلديث يقتضي 
 بطالنه.

 ًضاوالرابع: أتويل بعض أهل الظاهر، أن معناه جواز فسخ احلج إىل العمرة، وهذا أي
 .1ضعيف(

ّومماّيرجحّالقولّاألول:

أصحابه ابلعمرة، إمنا هي إبطال  ملسو هيلع هللا ىلصأن سياق احلديث يدل عليه، فإن علة أمر النيب  .1
وتعاظم ذلك يف  -كما تقدم تقريره-عادة اجلاهلية أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور 

 لقلوهبم. ًياالتمتع تطيب ملسو هيلع هللا ىلصصدور الصحابة رضي هللا عنهم، حىت متىن النيب 

التشريع  وأصحابه رضي هللا عنهم، فاألمر الذي يهمهم إمنا هو ملسو هيلع هللا ىلصفتخيل هذا احلال للنيب 
اجلديد، وهو جواز العمرة يف أشهر احلج، فالسياق كما ترى ي عنّي أن يكون سؤال سراقة عن 

ولشدةّمتك نّهذهّالعادةّيفّنفوسهمّقامّيفّنفسّسراقةّأنّجواز العمرة يف أشهر احلج، 
ّكان ّكما منّحترميّالعمرةّيفّّجوازهاّميكنّأنّيكونّيفّعامهمّذلكّفقط،ّمثّيعودّاألمر

ال، بل ألبد أبد"، : ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  ،ّفسألّفقال:ّ"ألعامناّهذاّأمّألبد؟حلجأشهرّا
أصابعه واحدة يف األخرى وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصومبالغة يف إبطال العادة اجلاهلية، شبك رسول هللا 

 ، يعين: دخلت العمرة يف وقت احلج وأشهره.-مرتني-دخلت العمرة يف احلج 

يث بال تكلف، يقول القاضي عياض: )قد أن هذا القول فيه مجع ظاهر بني األحاد .2
ذكر مسلم بعد هذا يف حديث أيب ذر: "كانت لنا رخصة" يعين املتعة يف احلج، ويف احلديث 

اآلخر: "ألصحاب حممد خاصة، وذكر النسائي حديث سراقة، وفيه: "متتعنا مع رسول هللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1216( رقم )8/166شرح مسلم ) 1



 

 105 أي األنساك أفضل ؟
ن بالل عن أبيه، فقلنا: لنا خاصة أم لألبد؟ فقال: بل لألبد" وذكر حديث احلارث ب ملسو هيلع هللا ىلص

وفيه: "قلت اي رسول هللا: فسخ احلج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة"، فقد 
أنّّتبني مبجموع هذه األحاديث وتفسري ما فسر منها يف رواية وبيانه ملا أ مجل يف غريها،

 .1(اخلصوصّلفسخّاحلجّيفّالعمرة،ّوعمومّاإلابحةّفعلّالعمرةّيفّأشهرّاحلج
هذا تفسري أكثر أهل العلم رمحهم هللا، قال النووي رمحه هللا: )وهذا هو األصح، وهو أن  .3

يف مسائل و  ،2(الشافعيّوأمحدّوإسحاق، ونقله الرتمذي عن أكثرّالعلماءتفسري الشافعي و
: يعين: -أي اإلمام أمحد- دخلت العمرة يف احلج؟ قال ملسو هيلع هللا ىلصإسحاق الكوسج )قلت: قوله 

شهر احلج، كان أهل اجلاهلية يكرهون العمرة يف أشهر احلج، قال العمرة ال أبس هبا يف أ
ه(: )وأما احلديث 539) احلنفي عالءّالدينّالسمرقنديوقال ، 3إسحاق: كما قال(

فتأويله: دخل وقت العمرة يف وقت احلج، فإهنم كانوا يعدون العمرة يف أشهر احلج من أفجر 
رمحه هللا: )قال الرتمذي وغريه: وسببه أن  النوويّوقال، 4الفجور، فنسخ اإلسالم ذلك(

جور، فأذن اجلاهلية كانوا ال يرون العمرة يف أشهر احلج، ويعتقدون أن ذلك من أفجر الف
بل ، وغريهم 7والعيينّ،6وقال: )وهو املناسب للحال( البيضاويّ، ورجحه5الشرع يف ذلك(

رمحه هللا، يقول ابن قدامة رمحه هللا: )وقال طاوس: "كان أهل اجلاهلية يرون  طاوسّتفسريو ه
وا يف العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور، يقولون... فلما كان اإلسالم أمر الناس أن يعتمر 

 .8أشهر احلج، فدخلت العمرة يف أشهر احلج إىل يوم القيامة" رواه سعيد(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/261إكمال املعلم ) 1
 (.1369( رقم )5/2080(، ومسائل إسحاق الكوسج )7/286(، وانظر األم )7/8اجملموع ) 2
 (.1369مسائل إسحاق ) 3
 (.1/413حتفة الفقهاء ) 4
 (.7/8اجملموع ) 5
 (.2/138)حتفة األبرار  6
 (.9/238نب األفكار ) 7
 (.3/263املغين ) 8
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ّمناقشةّاألقوالّاألخرى:

أن العمرة ليست -الثالث القول ، و -جواز القران-سبب احلديث يدفع القول الثاين 
هو ما خيالف إمنا ، فاألمر الذي تعاظم يف نفوس الصحابة رضي هللا عنهم، وسألوا عنه -واجبة

العادة اليت كان عليها الناس يف اجلاهلية قبل اإلسالم، فتفسري احلديث أبنه بيان جلواز القران، 
وبعيد عن مالبسات يب، أو أن العمرة ليست واجبة خروج به عن مقصود السائل واجمل

قتضي ي: )وسياق احلديث -بعد أن ذكر القول الثالث-القضية، وهلذا قال النووي رمحه هللا 
 .1بطالنه(

ّولكنّميكنّأنّيقال:ّّ
قد حيمل احلديث على أكثر من معىن فيكون املعىن املراد هو جواز العمرة يف أشهر احلج، 

عمال احلج، من ابب محل املشرتك على ويدل اللفظ إبشارته على دخول أعمال العمرة يف أ
للعمرة واحلج  فمعنييه، يقول العيين رمحه هللا: )وقد استدل الشافعي هبذا على أن القارن يطو 

؛ ألن معناه عنده: دخل إحرام العمرة يف إحرام احلج. قلنا: ًداواح ًيا، ويسعى سعًداواح فًاطوا
ذكره، فال يكون حجة على دعواه مع معىن احلديث حيتمل ما ذكرنه، وحيتمل ما 

 .2االحتمال(

حىت حيمل على أكثر من معىن أن ال  كمن شرط املشرت أن  :عكرّعلىّهذاّالقولُيّّولكن
يكون يف السياق ما يرجح أحد املعاين، وهنا سياق احلديث يرجح املعىن األول، فتكون ابقي 

 املعاين مرجوحة، وإن احتملها ظاهر اللفظ، وهللا أعلم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/166شرح مسلم ) 1
 (.9/238نب األفكار ) 2
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فقد أدخله يف ،ّوأماّالقولّالرابع:ّوهوّأنّمعىنّاحلديث:ّجوازّفسخّاحلجّإىلّعمرة

مسألة فسخ  حبث سبق وقد، معىن احلديث: احلنابلة، ومن رجح جواز فسخ احلج إىل عمرة
ّوهللا أعلم. احلج إىل عمرة، وأن األقرب ما عليه عامة أهل العلم من عدم اجلواز،

ّفيقال:ّ-وهوّفسخّاحلجّإىلّعمرة-الوجهّوميكنّتلخيصّاألجوبةّعنّهذاّ

فالذين فسروا حديث سراقة ابلفسخ ردوا اجلمع بني األحاديث أوىل من الرتجيح،  .1
حديث أيب ذر؛ ألن الفسخ يلزم منه التمتع، والتمتع جائز لألبد، وحديث أيب ذر رضي هللا 

الصحابة رضي هللا عنهم، مث اب ذر خالف أكثر أابلصحابة، وقالوا: إن  ًصاعنه جيعل التمتع خا
نصبوا اخلالف بني أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، وبني أكثر الصحابة؛ ألنه 

 هنى عن متعة احلج.

فحديث سراقة إمنا يدل على جواز العمرة يف أشهر احلج  وأما على قول مجاهري أهل العلم
ابلصحابة رضي هللا  ًصاعمرة كان خاوحديث أيب ذر يدل على أن فسخ احلج إىل ، ألبد األبد

ع اخلالف املتوهم بني الصحابة رضي هللا فعنهم، وينتفي بذلك التعارض بني األحاديث، ويرت
 عنهم من هذه اجلهة، وهللا أعلم.

تقدم يف مسألة فسخ احلج إىل عمرة ذكر بعض رواايت حديث أيب ذر، واليت فيها  .2
الفسخ خاص ابلصحابة رضي هللا عنهم، وكذلك تصريح أبن معىن حديث أيب ذر أن ال

 حديث بالل بن احلارث صريح يف ذلك.

وميكن الرجوع ملسألة فسخ احلج إىل عمرة، وأنه خاص ابلصحابة رضي هللا عنهم، فال 
 حيمل حديث سراقة على هذا املعىن.
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وبقيتّبعضّالقرائنّاليتّمتسكّهباّمنّأدخلّالقولّالرابعّ)جوازّفسخّاحلجّإىلّ

ّرة(ّيفّمعىنّحديثّسراقة،ّفمنها:عم

قال ابن تيمية رمحه هللا: )فإن قيل: قوله: "دخلت العمرة يف احلج" أراد به جواز العمرة  .1
يف أشهر احلج! قيل: نعم، ومن ذلك عمرة الفاسخ فإهنا سبب هذا اللفظ، وسبب اللفظ العام 

 .1ال جيوز إخراجه منه(

فيه عن املتعة اليت هي فسخ  ملسو هيلع هللا ىلصسائل إمنا سأل النيب وفصله ابن القيم رمحه هللا فقال: )إن ال
احلج، ال عن جواز العمرة يف أشهر احلج؛ ألنه إمنا سأله عقب أمره من ال هدي معه بفسخ 

عن نفس ما سأله عنه ال عما مل  ملسو هيلع هللا ىلصاحلج فقال له سراقة حينئذ: هذا لعامنا أم لألبد؟ فأجابه 
ه هللا هلذا القول قال: ، وأقر هذا ابن حجر رمحه هللا فلما ذكر تضعيف النووي رمح2يسأله عنه(

هذا التأويل بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، واجلواب  ي)وتعقب أبن سياق السؤال يقو 
 .3(وقع عما هو أعم من ذلك حىت يتناول التأويالت املذكورة إال الثالث، وهللا أعلم

ّواجلواب:ّ

احتمال يف فهم احلديث، ويبعده ينبغي أن تفهم األحاديث مبجموعها، وما ذكر هنا إمنا هو 
 اجلمع املتقدم بني األحاديث يف املسألة.

التأمل.. ترى أن سراقة رضي هللا عنه مل يسأل عن حكم فسخ احلج إىل عمرة أصالة،  دعنو 
وقد حصل اشتباه بني  ،-كما ظن ذلك بعض العلماء- وليس هذا السؤال سبب احلديث

وبني الوسيلة اليت يتأدى هبا هذا املقصود يف ذلك املقصود من سؤال سراقة رضي هللا عنه، 
 احلال، وبيان ذلك: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.26/57ُمموع الفتاوى ) 1
 (.1/3737(، وحنوه عن ابن حزم يف حجة الوداع )2/200زاد املعاد ) 2
 (.3/609فتح الباري ) 3
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عندهم أن  رًاألجل ما كان متقر  ملسو هيلع هللا ىلصأن الصحابة رضي هللا عنهم ترددوا يف امتثال أمر النيب 

كما -العمرة يف أشهر احلج حمرمة، وكان أهل اجلاهلية يروهنا من أفجر الفجور يف األرض 
 .-تقدم

ذا أبدى بعض الصحابة هلمن أصعب األمور على نفوس الناس، و  خةوكسر العادات املرتس
رضي هللا عنهم استغراهبم من إيقاع العمرة يف أشهر احلج، واليت يلزم منها التحلل قبيل احلج، 

!!" ًياأحدن إىل مىن وذكره يقطر من حوظنوا أن هذا خيالف تعظيم شعرية احلج، فقالوا: "فريو 
 .-أي العمرة يف أشهر احلج-شيء من الرتاجع عن األمر ابلتمتع لعله هبذا الكالم حيصل 

ذلك، وطيب قلوهبم بتأسفه على ترك التمتع من بداية إحرامه، سأل  ملسو هيلع هللا ىلصوعندما رد النيب 
-لعله حيصل به شيء من ختصيص هذا احلكم  اًل سؤا ملسو هيلع هللا ىلصسراقة رضي هللا عنه رسول هللا 

وهذا ما يريده  هّشيءّمنّالتخفيف،صّدخلص ِّفإنّاحلكمّإذاّخُّ -العمرة يف أشهر احلج
ص، فقال صَّ ، وإما أن خي   ريَّ غ  إما أن يـ  فالصحابة رضي هللا عنهم أمام خمالفة ما رسخ عندهم 

 سراقة: "اي رسول هللا هي لنا أو لألبد؟ فقال: ال بل لألبد".

وكالم  -كما هو ظاهر-فاملقصود من احلديث إمنا هو موضوع العمرة يف أشهر احلج 
 الصحابة رضي هللا عنهم وأسئلتهم تصب أصالة يف هذا املقصود.

يلزم منها: فسخ احلج إىل عمرة؛ ألن من الصحابة  -يف ذلك العام-والعمرة يف أشهر احلج 
مل يسق اهلدي، فكانت الوسيلة لتحقيق  نً ، ومنهم من كان قار ًدارضي هللا عنهم من كان مفر 

أن يفسخوا حجهم إىل عمرة،  -وهو إيقاع العمرة يف أشهر احلج- ملسو هيلع هللا ىلصاملقصود من أمر النيب 
لذاته يف سياق احلديث، وإمنا هو من لوازم أمر  ًدافتبني أن فسخ احلج إىل عمرة ليس مقصو 

م النبوي إمنا يفهم ابلنظر إىل ابملتعة، وُمرد وسيلة يتم هبا حتقيق املقصود، والكال ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 املقصود الذي سيق ألجله، ال ابلنظر إىل لوازم ووسائل عرضت يف أثنائه، وهللا أعلم.
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جوازّ-،ّوالرابعّ-العمرةّيفّأشهرّاحلج-فإنّقيل:ّفلماذاّلّجيمعّبنيّاملعنينيّاألولّ

ّ؟-عمرةّالفسخ

ّفاجلواب:

داللة الظاهر، ال سيما إن كانت حمتملة، فإذا من املعلوم أن داللة الالزم أضعف من 
 عارضها ما هو أقوى منها سقطت.

هنا جواز فسخ احلج إىل عمرة أخذ من داللة اللزوم يف حديث سراقة، واملنع من الفسخ وه
واْ ﴿أخذ من نصوص ظاهرة كقول هللا تعاىل:  ت مُّ

َ
وحديث أيب ذر  [196]البقرة:  ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

 املتقدم وغريه.

مث إن الفسخ وقع لعلة يف تلك السنة، وهي إبطال العادة اجلاهلية، فلما زالت العلة رجع 
الفسخ إىل أصله وهو املنع، فتبني أنه ال ميكن أن يفسر حديث سراقة بفسخ احلج إىل عمرة، 

 وهللا أعلم.

رواية  ملن فسر حديث سراقة بفسخ احلج إىل عمرة، وهو اًلّدليذكرّابنّحجرّرمحهّهللاّّو
والرواية األخرى أنه سأله  )ملا  -وهو يرمي مجرة العقبة- ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري أن سراقة سأل النيب 

أمر أصحابه أن جيعلوها عمرة(، قال: )وبذلك متسك من قال: إن سؤاله كان عن فسخ 
 .1 قع عن األمرين لتعدد املكانيني(احلج عن العمرة(، مث قال: )وحيتمل أن يكون السؤال و 

هذا على سبيل االحتمال، وتعدد املكانني ال يلزم  فأنت ترى أن ابن حجر رمحه هللا ذكر
 أحد االحتمالني، ولذلك منه اختالف السؤالني بل ال توجد مناسبة يف موضع اجلمرة ت عنيّ  

عن العمرة يف أشهر احلج:  ملسو هيلع هللا ىلصأن سراقة رضي هللا عنه حينما سأل النيب  -وهللا أعلم-األقرب 
؛ ألن العمرة يف أشهر ًدا"ألعامنا هذا؟" يف املرة األوىل أراد أن يزداد طمأنينة فكرر سؤاله توكي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (3/608.) 
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الم، فيمكن أن يكون تكرار اإلس لكم جديد خمالف للعادة املستقرة يف حج الناس قبحاحلج 

به العمرة يف أشهر احلج ال الفسخ؛ ألنه هو احلكم املخالف للعادة،  أراد السؤال قرينة على أنه
 والذي حيتاج فيه إىل زايدة توكيد، وهللا أعلم.

 :ّاخلالصة

وأتسفه على ترك املتعة،  ملسو هيلع هللا ىلصبذلك نكون قد انتهينا من موضوع: بيان العلة من أمر النيب 
وأن ذلك كله ال يدل على ترجيح التمتع ،  وقوله لسراقة رضي هللا عنه: "ال، بل لألبد"

 وأفضليته.
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ّالفصلّالسابع
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ّ.التفضيلّبنيّأنساكّاحلجمذاهبّاخللفاءّالراشدينّوالصحابةّرضيّهللاّعنهمّيفّ

مذهب أيب بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة، اإلفراد:ّ .1
 1، وأكثر الصحابة رضي هللا عنهم.رضي هللا عنهم ، وابن الزبريوابن مسعود

 ملسو هيلع هللا ىلصعن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبري فقال: قد حج النيب و 
فأخربتين عائشة رضي هللا عنها أنه أول شيء بدأ به حني قدم أنه توضأ، مث طاف ابلبيت، مث 

مل تكن عمرة، مث حج أبو بكر رضي هللا عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف ابلبيت، مث مل 
 عمر رضي هللا عنه مثل ذلك، مث حج عثمان رضي هللا عنه فرأيته أول شيء بدأ تكن عمرة، مث

به الطواف ابلبيت، مث مل تكن عمرة، مث معاوية وعبد هللا بن عمر، مث حججت مع أيب الزبري 
بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف ابلبيت، مث مل تكن عمرة، مث رأيت املهاجرين 

مث مل تكن عمرة، مث آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، مث مل ينقضها واألنصار يفعلون ذلك، 
عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فال يسألونه، وال أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حىت 
يضعوا أقدامهم من الطواف ابلبيت، مث ال حيلون، وقد رأيت أمي وخاليت حني تقدمان ال 

 .2]رواه البخاري[ مث إهنما ال حتالندائن بشيء أول من البيت تطوفان به، تتب

 وقد أخربتين أمي أهنا أهلت هي وأختها والزبري وفالن وفالن بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا
 .3]رواه البخاري[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/152(، اجملموع )4/241( شرح البخاري البن بطال )14304( رقم )3/290مصنف ابن أيب شيبة ) 1
 (.1641البخاري ) 2
 (.1642البخاري ) 3



 

 114 أي األنساك أفضل ؟
، وعمران بن حصني، وسعد بن أيب 1مذهب علي بن أيب طالب رضي هللا عنهالِقران:ّ .2

 .2وقاص، وأنس
ّ.4، وأيب موسى رضي هللا عنهم3وعبد هللا بن عباسمذهب عبد هللا بن عمر، التمتع:ّ .3

ّأسبابّاختيارّاخللفاءّالراشدينّاإلفراد

، وإمنا أدخل على حجه عمرة ًداابتدأ إحرامه ابحلج مفر  ملسو هيلع هللا ىلص، فالنيب ملسو هيلع هللا ىلصسنة النيب ع اتبا  .1
، وأمر أصحابه ابلتمتع إلبطال عادة أهل اجلاهلية أن العمرة يف أشهر احلج من نً فصار قار 

أكثر  ه، وهذا هو الذي فهم الفجور، فإذا بطل ذلك، رجع األمر إىل أصله وهو اإلفرادأفجر 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة فتتابعوا على اإلفراد بعد وفاة النيب 

احلج بعده أربعني سنة، وهم  ملسو هيلع هللا ىلص: )أفرد أصحاب رسول هللا قال عن ابن سريين رمحه هللا
 .5بن أيب شيبة[]رواه ا ؛ أبو بكر وعمر وعثمان(ًعاكانوا لسنته أشد اتبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وهذا هو املشهور عن علي رضي هللا عنه، وقد ورد عن علي رضي هللا عنه أنه كان أيمر 3/289مصنف ابن أيب شيبة ) 1

(، والبيهقي يف معرفة السنن واآلاثر 1816بنيه وغريهم إبفراد احلج، ويقول: )إنه أفضل(، رواه ابن األعرايب يف املعجم )
يف آخر أمره كما هي سنة اخللفاء قبله، أو يقال: قرن علي رضي هللا عنه للرد على (، فقد يقال: إنه رجع إىل اإلفراد 9349)

من هنى عن املتعة أو حىت ال يتوهم الناس أن القران الذي هو من املتعة غري جائز، وإن كان ال خيالف اخللفاء قبله يف أفضلية 
( وغريه عن مروان بن احلكم قال: شهدت عثمان 1488)اإلفراد كما صرح به يف قوله، ولعله يشري إىل هذا ما رواه البخاري 

وعليًّا رضي هللا عنهما، وعثمان ينهى عن املتعة وأن جيمع بينهما، فلما رأى علي أهل هبما لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت 
 لقول أحد.ملسو هيلع هللا ىلص ألدع سنة النيب 

ن اختيار القران، وهو املشهور عنه، مث إن األثر وأما مسلك الرتجيح فيقدم ما ثبت عن علي رضي هللا عنه يف البخاري وغريه م
 املتقدم عنه يف تفضيل اإلفراد فيه )إمساعيل بن أيب أويس(، يف التقريب: )صدوق أخطأ يف أحاديث من حفظه( وهللا أعلم.  

 انظر األحاديث املتقدمة يف القران. 2
 (.3/228مصنف ابن أيب شيبة ) 3
 (.7/157اجملموع ) 4
 (.4304( رقم )3/290شيبة ) مصنف ابن أيب 5



 

 115 أي األنساك أفضل ؟
كاليقني  ملسو هيلع هللا ىلصوقال ابن املاجشون رمحه هللا : )فعلمنا أن اإلفراد هو الذي فعل رسول هللا 

ألن نعلم بفعل أصحابه بعده وهم بطانته أهنم ال يرتكون ما فعل وهكذا قال يل املدنيون 
 .1واملصريون من أصحاب مالك(

قال ابن عبد الرب رمحه هللا: )ورجحنا اختيارن اإلفراد أبنه عمل أيب بكر وعمر وعثمان، و     
أن  يزيد على اإلفراد، وحمال وحسبك بقول عمر: "افصلوا بني حجكم وعمرتكم"، وكان ال

جيهل هؤالء اخللفاء األفضل واألصح مما روي يف ذلك مع موضعهم من العلم واجلاللة 
 .2والفهم(

، ًداحج مفر  ملسو هيلع هللا ىلصقال النووي رمحه هللا: )ولو مل يكن هذا هو األفضل عندهم، وعلموا أن النيب و 
مل يواظبوا على اإلفراد مع أهنم األئمة األعالم، وقادة اإلسالم، وي قتدى هبم يف عصرهم 

أو أهنم خفي عليهم مجيعهم فعله  ملسو هيلع هللا ىلصوبعدهم، وكيف يظن هبم املواظبة على خالف فعل النيب 
 .3!(ملسو هيلع هللا ىلص

ن اإلفراد أمت للحج والعمرة: روى مسلم أن أاب موسى رضي هللا عنه كان يفيت ابملتعة، أ  .2
فلما قدم عمر رضي هللا عنه قال: قلت: اي أمري املؤمنني ما هذا الذي أحدثت يف شأن 

واْ ﴿خذ بكتاب هللا، فإن هللا عز وجل قال: أنإن قال : النسك؟  ت مُّ
َ
]البقرة:  ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

                 .4مل حيل حىت حنر اهلدي ملسو هيلع هللا ىلص، وإن أنخذ بسنة نبينا عليه الصالة والسالم فإن النيب [196

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (4/245شرح البخاري البن بطال ) 1
 (.15/307التمهيد ) 2
 (.7/163اجملموع ) 3
4 (1221.) 



 

 116 أي األنساك أفضل ؟
ويف رواية ملسلم )فإن كتاب هللا أيمر ابلتمام(، ويف رواية أخرى ملسلم: )قد علمت أن النيب 

مث يروحون يف احلج  1لوا م عر سني هبن يف األراكظقد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن ي ملسو هيلع هللا ىلص
 تقطر رؤوسهم(.

فذكرت وعن أيب نضرة قال: كان ابن عباس أيمر ابملتعة، وكان ابن الزبري ينهى عنها قال: 
فلما قام عمر  ملسو هيلع هللا ىلصيدّي دار احلديث "متتعنا مع رسول هللا  ىعل : ذلك جلابر بن عبد هللا فقال

واْ ﴿ــــقال: إن هللا كان حيل لرسوله ما شاء مبا شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فـ ت مُّ
َ
 ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

النساء، فلن أويت برجل نكح امرأة إىل أجل إال رمجته كما أمركم هللا، وأبتوا نكاح هذه  ﴾لِل    
، ويف رواية ملسلم: "فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أمت حلجكم، وأمت 2[مسلم]رواه  ابحلجارة"

 لعمرتكم".

أمت للحج  نومثله قول عثمان رضي هللا عنه وقد ذ كر له التمتع ابلعمرة إىل احلج فقال: )إ  
 .3]رواه أمحد[ والعمرة، أن ال يكون يف أشهر احلج...(

يقول ابن حجر رمحه هللا: )حمصل جواب عمر يف منعه الناس من التحلل ابلعمرة أن كتاب 
هللا دال على منع التحلل ألمره ابإلمتام، فيقتضي استمرار اإلحرام إىل فراغ احلج، وأن سنة 

دالة على ذلك؛ ألنه مل حيل حىت بلغ اهلدي حمله، لكن اجلواب عن ذلك  ًضاأي ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
حيث قال: "ولوال أين معي اهلدي ألحللت"، فدل على جواز اإلحالل  ملسو هيلع هللا ىلصما أجاب به هو 

 .للذريعة ًداوتبني من ُمموع ما جاء عن عمر يف ذلك أنه منع منه س، ملن مل يكن معه هدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/240األراك: )شجر معلوم مبكة يريد فيسترتون به(. مطالع األنوار ) 1
 (.1217مسلم ) 2
 (.707( رقم )2/114أمحد ) 3



 

 117 أي األنساك أفضل ؟
وقيل: العمرة يف ،  هنى عنها عمر فسخ احلج إىل العمرةإن املتعة اليت: قيل وقال املازري: 

يف اإلفراد، الذي هو  ًباوعلى الثاين: إمنا هنى عنها ترغي، أشهر احلج، مث احلج من عامه
 .األفضل، ال أنه يعتقد بطالهنا وحترميها

وقال عياض: الظاهر أنه هنى عن الفسخ، وهلذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم 
 .1(بتلك السنة ًصابناء على معتقده أن الفسخ كان خا

واملختار أنه هنى عن املتعة املعروفة اليت هي االعتمار يف أشهر احلج، مث احلج )قال النووي: 
من عامه، وهو على التنزيه للرتغيب يف اإلفراد، كما يظهر من كالمه، مث انعقد اإلمجاع على 

 .-كما سيأيت يف الباب الذي بعده-ختالف يف األفضل جواز التمتع من غري كراهة، ونفي اال

 ًباوميكن أن يتمسك من يقول أبنه إمنا هنى عن الفسخ بقوله يف احلديث الذي أشرن إليه قري
 .2من مسلم: "إن هللا حيل لرسوله ما يشاء"، وهللا أعلم(

 والوقائع متعددة، وهللا أعلم.وميكن اجلمع بني القولني؛ ألن ألفاظ األحاديث تدل عليهما، 

واْ ﴿واملراد أن عمر رضي هللا عنه فّسر اآلية:  ت مُّ
َ
وهذا تفسري  د،ابإلفرا ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

وهناك تفاسري أخرى  -كما سيأيت-معترب اثبت عن بعض الصحابة رضي هللا عنهم والسلف 
 من ابب اختالف التنوع، وهللا أعلم. يف تفسري اآلية هو صحيحة، واخلالف هنا

، وتعظيمه إمتامه ابلنظر إىل ذات العبادة فاإلتيان ابحلج وحده وفصله عن العمرة أبلغ يفو 
 .رضي هللا عنه إليه يشري قول عمرو 
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 (.3/418)فتح الباري  2
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 ّّابإلفراد:ّّوحصولهّإمتامّاحلجّمعّحقيقةولعلناّنقفّوقفةّأتمل

 . -احلج- للزايرة العظمىللفريضة و خلوص قصد احلاج  الوجهّاألول:

فضل : )وألن األ-يف بيان أوجه ترجيح اإلفراد-يقول القاضي عبد الوهاب املالكي رمحه هللا 
وألن املفرد أييت احلج : )ًضا، وقال أي1أن يؤتى ابلعبادة منفردة بنفسها من غري خلط هلا بغريها(

على الكمال مث أييت ابلعمرة يف غري أشهر احلج على الكمال فكان أفضل من القران  أشهره يف
ألن املفرد يقتصر على عمل نسك واحد فكان أفضل من التمتع والقران ألن املتمتع والقارن 

وقال ابن العريب: )ألنه هو املفروض، وختليص ، 2رخصة( أيتيان ابلعمرة يف أشهر احلج وذلك
، ويف كالم ابن أيب زيد رمحه هللا زايدة 3أو عن فرض آخر ميزج معه أوىل( الفرض من السنة،

بيان، فقال: )إذا جعل عمله للحج الذي هو أفضل من يوم حيرم كان أفضل أن يشركه مع ما 
 .4يف إحرامه ابلعمرة( أهو أفضل منه أو يبد

بات أو املستحبات وهلذا ترى أن األصل يف العبادة املفروضة أنه ال يزامحها شيء من الواج
، فال جيوز اجلمع بني صالة الفرض وصالة النفل، وال -على تفصيل ليس هذا موضع بسطه-

الصدقة، ويستثىن اجلمع بني الزكاة و جيمع بني صيام رمضان وغريه، وال بني الزكاة والكفارة أو 
حلاجة ا السبب يف جواز اجلمع بني احلج والعمرة ، ولعل5والتمتع احلج والعمرة يف الق ران

من إبطال ما كان عليه أهل اجلاهلية من أن العمرة يف  ملسو هيلع هللا ىلصالتشريعية اليت كانت يف عهد النيب 
احلج والعمرة عباداتن فيهما سفر ومشقة، فناسب أن مث إن  أشهر احلج من أفجر الفجور،

فف فيهما جبواز مجع العمرة إىل احلج املفروض.  خي 
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 (.1/564املعونة ) 1
 (1/469اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ) 2
 (.4/317املسالك يف شرح موطأ مالك ) 3
 (.2/365النوادر والزايدات ) 4
 (.256مقاصد املكلفني ) 5



 

 119 أي األنساك أفضل ؟
قصد العبد  متحض وكأن هذا التشريك بني الفريضة والنافلة يف العبادة الواحدة يضعف

 وهللا أعلم. فكان األفضل متحض قصده ألداء الفريضة ،فيها ويفرق نيتهللفريضة 

وهذا املعىن اثبت عن بعض السلف رمحهم هللا يف احلج، يقول سليمان بن يسار رمحه هللا 
، 1]رواه ابن أيب شيبة[ ب أن نلط حبجنا شيئاً(حنوالعمرة فقال: )ال وقد سئل عن اجلمع بني احلج 

 .2]رواه ابن أيب شيبة[ أحب إيل(التجريدّوعن إبراهيم أنه كره اإلقران واملتعة، وقال: )

الذي هو الزايرة العظمى والوفادة - بني من خرج من بيته ال يريد إال احلج بريوفرق ك
حقيقة من بداية نسكه فما يشعر به من معاين اإلميان والتعظيم  ًجاويكون حا -الكربى

وهي -وخلوص قصده للزايرة العظمى أعظم ممن خرج وقد خلط مع حجه عمرة أو أراد العمرة 
 مث يتحلل منها، مث حيج بعدها، وهللا أعلم. -الزايرة الصغرى

فيكون أمت ممن مجع  ة،أن اإلفراد فيه سفر مستقل للحج، وسفر مستقل للعمر  الوجهّالثاين:
بني احلج والعمرة يف سفرة واحدة، وقد نص عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه على هذا املعىن 

فقال: )نسكان أحب إيل أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر( قال: فسافر األسود 
 حجة مثانني ما بني حجة  وعمرة مل جيمع بينهما، وسافر عبد الرمحن بن األسود ستني ما بني

 .3]رواه ابن أيب شيبة[ وعمرة مل جيمع بينهما

)احلج ال معىن له إال زايرة بقاع  ويكشفّالرازيّرمحهّهللاّعنّحقيقةّهذاّاملعىنّفيقول:
مكرمة، ومشاهد مشرفة، واحلاج زائر هللا، وهللا تعاىل مزوره وال شك أنه كلما كانت الزايرة 

واخلدمة أكثر كان موقعها عند املخدوم أعظم، وعند القران تنقلب الزايراتن زايرة واحدة بل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4307( رقم )3/290مصنف ابن أيب شيبة ) 1
 (.14309مصنف ابن أيب شيبة ) 2
 (.3/291مصنف ابن أيب شيبة ) 3
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د اإلفراد وتصري واحدة عند القران، احلق أن مجلة أنواع الطاعات يف احلج والعمرة ت كّرر عن

 .1فثبت أن اإلفراد أقرب إىل التمام(

واْ ﴿وميكن أن يستدل هلذا املعىن ابآلاثر اليت ذكرها ابن جرير رمحه هللا يف تفسري قوله:  ت مُّ
َ
َوأ

 فقال رمحه هللا: ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱ

مفردين من دويرة أهلك(، مث أسند أثر علي رضي هللا )وقال آخرون: متامهما أن حترم هبما 
 .2عنه: )أن حترم من دويرة أهلك(، ومثله عن سعيد بن جبري رمحه هللا

ه: ما قاله ابن قدامة رمحه هللا: )وأما قول عمر وعلي فإهنما قاال إمتام العمرة أن بواملراد 
له، ليس أن حترم هبا من من بلدك تقصد  رًاتنشئها من بلدك، ومعناه: أن تنشيء هلا سف

أهلك، قال أمحد: كان سفيان يفسره هبذا، وكذلك فسره به أمحد، وال يصح أن يفسر بنفس 
أحرموا هبا من بيوهتم، وقد أمرهم هللا إبمتام العمرة، فلو  ما وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصاإلحرام؛ ألن النيب 

 وأصحابه اتركني ألمر هللا. ملسو هيلع هللا ىلصمحل قوهلم على ذلك لكان النيب 

ما كان حيرمان إال من امليقات، أفرتامها يراين أن ذلك ليس إبمتام هلا  ًيامث إن عمر وعل
عمران إحرامه من مصره، ويفعالنه، هذا ال ينبغي أن يتومهه أحد، ولذلك أنكر عمر على 

 واشتد عليه، وكره أن يتسامع الناس خمافة أن يؤخذ به.

أفرتاه كره إمتام العمرة، واشتد عليه أن أيخذ الناس ابألفضل هذا ال جيوز! فيتعني محل قوهلما 
 .3محله عليه األئمة، وهللا أعلم( ما يف ذلك على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/299الرازي ) 1
 (.3/8الطربي ) 2
 (.3/252املغين ) 3
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، 1ا إفرادمها مؤتنفتني من أهلك(مامهمث أسند ابن جرير رمحه هللا إىل طاوس أنه قال: )مت

 يعين: تبدأ هبما من أهلك.

؛ ألن احلج والعمرة  وهذه اآلاثر حتتمل القران، وحتتمل اإلفراد، وإذا كان القران يتضمن إمتام
وىل؛ ألن اإلفراد أمن ميقات بلده، فدخول اإلفراد يف معىن اإلمتام  القارن حيرم ابلعمرة واحلج

 سفر يفاحلج والعمرة فيه خالفا للقران فيجتمع  ، وسفر مستقل للعمرةفيه سفر مستقل للحج
 وهللا أعلم. كون اإلفراد أعظم يف اإلمتامفي واحد

واْ ﴿وهبذا ي علم أن استدالل احلنفية ابآلية:  ت مُّ
َ
على ترجيح القران فيه نظر،  ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

ا، وال يلزم من م)واجلواب عن اآلية الكرمية أنه ليس فيها إال األمر إبمتامهقال النووي رمحه هللا: 
ق يُمواْ ﴿تعاىل:  قولهيف كما ذلك قرهنما يف الفعل  

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لص   .2([43]البقرة:  ﴾لز 

واْ ﴿ما ذكره ابن جرير رمحه هللا عن بعض السلف يف تفسري اآلية:  الوجهّالثالث: ت مُّ
َ
 ۡۡلَج  ٱَوأ

متامّالعمرةّأنّتعملّيفّغريّأشهرّاحلج،ّومتامّقال رمحه هللا: )وقال آخرون:  ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ 
ّكلهاّحىتّلّيلزمّعاملهّدمّبسببّقرانّولّمتعة  (.احلجّأنّيؤتىّمبناسكه

عمرة اتمة، وما كان  هي)ما كان يف غري أشهر احلج ف تادة رمحه هللا أنه قال:مث أسند إىل ق
 .3يف أشهر احلج فهي متعة، وعليه هدي( وأسند إىل القاسم بن حممد حنوه

 :ّوهذهّأوجهّتبنيّأنّدمّالتمتعّوالقرانّدمّجربان

رمحه هللا: )التمتع والقران رخصتان، واإلفراد أصل، وحمال أن تكون قال ابن بطال  .1
وهوّجيبّالرخصة أفضل من األصل؛ ألن الدم الذي يدخل يف التمتع والقران جربان، 

؛ ألنه لو مل يقرن وأتى بكل واحدة منهما إلسقاطّأحدّالسفرينّأوّلرتكّشيءّمنّامليقات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/9)تفسري ابن جرير  1
 (.7/164اجملموع ) 2
 (.3/9تفسري الطربي ) 3
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شهور احلج، وأتى بكل واحدة من ميقاهتا ملا وجب عليه مفردة بعد أال تكون العمرة فعلت يف 

 .1دم(

: )يف التمتع صار السفر للعمرة، وكان من حقه أن يكون للحج، فإن الرازي رمحه هللا وقال
من حقه  ًضاحصل الرتفه وقت اإلحالل بينهما وذلك خلل، وأي ًضااحلج األكرب هو احلج، وأي

امليقات للعمرة كان ذلك نوع خلل، وإذا ثبت  جعل امليقات للحج فإنه أعظم، فلما جعل
 .   2كون اخللل يف هذا احلج وجب جعل الدم دم جربان ال دم نسك(

بدليلّ)قال أصحابنا: بل هو عندن دم جربان على الصحيح،  النووي رمحه هللا : وقال .2
ّكاألضحية ّكانّدمّنسكّملّيقمّمقامه  .3(أنّالصيامّيقومّمقامهّعندّالعجز،ّولو

)أن الدم ليس بنسك أصلي من مناسك احلج أو العمرة، كما لو وقال الرازي رمحه هللا :  .3
بدليلّأنّمنّمجعًّّضاواجلمعّبنيّالعبادتنيّلّيوجبّالدمّأيأفرد هبما، وكما يف حق املكي، 

ذاّأنّهذاّالدمّليسّدمّنسكّفالّهببنيّالصالةّوالصومّوالعتكافّلّيلزمهّالدم،ّفثبتّ
 (.دمّجربانيكونّّنبدّوأ
إنّهللاّتعاىلّأخرى، مث قال: )وإذا عرفت صحة ما ذكرن فنقول:  ًهاوجو  الرازي وذكر .4

واْ ﴿ألزمّاملكلفّإمتامّاحلجّيفّقوله:ّ ت مُّ
َ
وقدّدللناّعلىّأنّحجّالتمتعّّ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

 [196]البقرة:  ﴾لَۡهۡدي  ٱم َن  ۡسَتۡيَسَ ٱَفَما  ۡۡلَج   ٱإ ََل  ۡلُعۡمَرة  ٱَفَمن َتَمت َع ب   ﴿ّغريّاتم،ّفلهذاّقالّتعاىل:

فهذاّمعىنّحسنّيف حجكم فاجربوه ابهلدي لتكمل حجتكم  ًصاوذلك ألن متتعكم يوقع نق
 .4...( مفهومّمنّسياقّاآلية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (7/163(، وذكر حنوه النووي انظر اجملموع )4/246شرح البخاري البن بطال ) 1
 (.5/308تفسري الرازي ) 2
 (.7/164اجملموع ) 3
 (.5/309)تفسري الرازي  4
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ّعلىّأنّدمّالقرانّوالتمتعّدمّجربانّمباّيلي:ضّرتُّوقدّاعّ 

احلنفية رمحهم هللا فقالوا: ليس هو دم جربان؛ ألنه مل بعض  ضاعرت  العرتاضّاألول:
 .1بل دم عبادة ًمايفعل حرا

وأما قوهلم : إن القارن مل يفعل حراما فليس شرط وجوب  النووي رمحه هللا: ) قالّاجلواب:ّو
دم اجلربان أن يكون يف ارتكاب حرام بل قد يكون يف مأذون كمن حلق رأسه لألذى 
أو لبس للمرض أو حلر أو برد أو أكل صيدا جملاعته أو احتاج إىل التداوي بطيب فإنه 

 .2(ًماجيب الدم ومل يفعل حرا

ّكانّدمّجربانّملاّجازّاألكلّمنه،ّوقدّثبتّعنّالنيبّ) العرتاضّالثاين: أنهّّملسو هيلع هللا ىلصلو
فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فأكل من حلمها، وشرب  أكلّمنّهديه

 من مرقها.

وإن كان الواجب عليه سبع بدنة فإنه أكل من كل بدنة من املائة، والواجب فيها مشاع مل 
 يتعني بقسمة.

أنه أطعم نساءه من اهلدي الذي ذحبه عنهن، وكن " يحني فإنه ثبت يف الصح ًضاوأي
 احتج به اإلمام أمحد. "متمتعات

ۡطع ُمواْ ﴿فإن هللا سبحانه وتعاىل قال فيما يذبح مبىن من اهلدي  ًضاوأي
َ
 ۡۡلَآئ َس ٱفَُُكُواْ م ۡنَها َوأ

إن مل خيتص به، فإن املشروع هناك  ًعاوهذا يتناول هدي التمتع والقران قط [28]احلج:  ﴾ۡلَفق يَ ٱ
من كل بدنة ببضعة  ملسو هيلع هللا ىلصأمر النيب  -وهللا أعلم-ذبح هدي املتعة والقران، ومن ها هنا 

 .3ألمر ربه ابألكل؛ ليعم به مجيع هديه( اًل فجعلت يف قدر امتثا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4/26املبسوط ) 1
 (.7/164اجملموع ) 2
 (.27-4/26(، وانظر املبسوط )205-2/204زاد املعاد ) 3
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ّاجلواب:

للشافعية الذين  فًاأن األكل من هدي القران والتمتع هو مذهب مجهور العلماء خال
 .ملسو هيلع هللا ىلصمينعونه، واألدلة ظاهرة يف استحباب األكل من هدي التمتع والقران كما فعل النيب 

اهلدي لكن ال تالزم بني جواز األكل منها، وبني كونه شكران ال جربان، وهلذا عند املالكية 
 هو دم جربان، ويف الوقت نفسه جيوز األكل منه.

وا يف هدي القران واملتعة، وهدي اجلماع، فنظرن يف ذلك يقول ابن بطال رمحه هللا: )واختلف
كان هذان   إذافكان هدي املتعة والقران هبدي التطوع أشبه منهما مبا سوى ذلك من اهلدااي 

التطوع الذي جيب بفعل غري منهي عنه ...  كهدياهلداين إمنا جيبان أبفعال غري منهي عنها  
وكأن هدي اجلماع هبدي جزاء الصيد أشبه منه هبدي التطوع إذ كانت إصابة الصيد منهي 

عنها يف اإلحرام، وإصابة اجلماع كذلك، فلم جتز أن يؤكل منها ما ال جيوز أن يؤكل من نظريها 
 .1من اهلدااي(

القران والتمتع أشبه هبدي التطوع، ويف الوقت  فأنت ترى أن ابن بطال رمحه هللا جعل هدي
أن هدي القران والتمتع دم جربان، فيمكن أن يكون هدي جربان،  ًبانفسه تقدم كالمه قري

 وهو أشبه بدم التطوع الذي جيوز أكله.

على طريقته يف ذكر أسباب اخلالف فيقول:  اًل وتفصي نً بيااملسألة ويزيد ابن رشد رمحه هللا 
تشبيه مجيع أصناف  -يعين يف عدم جواز األكل من هدي القران والتمتع-افعي )وعمدة الش

وهم: احلنفية واملالكية واحلنابلة: وكلهم جييزون األكل -اهلدي الواجب ابلكفارة، وأما من فرق 
 فألنه يظهر يف اهلدي معنيان: -من هدي القران والتمتع

 والثاين: أنه كفارة.                       .أحدمها: أنه عبادة مبتدأة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.396-4/395شرح البخاري البن بطال ) 1
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بهه ابلعبادة على شبهه ابلكفارة يف نوع من شوأحد املعنيني يف بعضها أظهر، فمن غّلب 

أنواع اهلدي كهدي القران، وهدي التمتع، وخباصة عند من يقول إن التمتع والقران أفضل، مل 
 يشرتط أن ال أيكل؛ ألن هذا اهلدي عنده هو فضيلة ال كفارة تدفع العقوبة.

ن غّلب شبهه ابلكفارة قال: ال أيكله التفاقهم على أنه ال أيكل صاحب الكفارة من وم
 الكفارة.

وملا كان هدي جزاء الصيد وفدية األذى ظاهر من أمرمها أهنما كفارة مل خيتلف هؤالء 
 .1الفقهاء يف أنه ال أيكل منها(

ّفكأنّهديّالقرانّوالتمتعّلهّجهتان:

 املبتدأة؛ ألنه جيب بفعل غري منهي عنه، وهذه هي اجلهة الغالبة فيه.جهة العبادة  .1
جهة جربان النقص يف التمتع والقران من ترك أحد السفرين، وترك اإلحرام من امليقات،  .2

 وهذه رخصة شرعية يف التمتع والقران فكملها الشارع، فأوجب اهلدي، وهللا أعلم.

مّرمحهّهللاّيفّقاعدةّدقيقة،ّوهي:ّ)تبعيضّولعلّهذهّاملسألةّنظريّماّذكرهّابنّالقي
 :-على سبيل االختصار-عند حديث: "الولد للفراش"، فمما ذكره  األحكام(

 لسودة، ويف الوقت نفسه أمرها ابالحتجاب منه. ًخاجعل الولد أ ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  .1

 قال ابن القيم: )فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب:

 ملرياث وغريه.فيكون أخاها يف التحرمي وا .أ
وال يكون أخاها يف احملرمية واخللوة والنظر إليها؛ ملعارضة الشبة للفراش، فأعطى الفراش  .ب

 حكمه من ثبوت احلرمة وغريها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت احملرمية لسودة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2/142بداية اجملتهد ) 1
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 وهذا ابب من دقيق العلم وسرّه، ال يلحظه إال األئمة املطلعون على أغواره املعنيون ابلنظر

 يف مأخذ الشرع وأسراره، ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه، فلينظر إىل:

 الولد من الرضاعة كيف هو: .2
  أ. ابن يف التحرمي  
 ب. ال يف املرياث وال يف النفقة وال يف الوالية. 

 وهذا ينفع يف مسألة البنت املخلوقة من ماء الزاين: .3
 أ. فإهنا بنته يف حترمي النكاح عليها عند اجلمهور. 
 ب.وليست بنته يف املرياث وال يف النفقة وال يف احملرمية. 

وابجلملة: فهذا من أسرار الفقه ومراعاة األوصاف اليت ترتتب عليها األحكام، وترتيب 
لناظر مقتضى كل وصف عليه، ومن أتمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر ا

 فيها.

 وحلف معه على سارٍق أنه سرق متاعه: ًداواح ًداونظري هذا ما لو أقام شاه .4
 ثبت حكم السرقة يف ضمان املال على الصحيح. .أ

 .قًاع اتفاطومل يثبت حكمها يف وجوب الق .ب

 .1 فهذا سارق من وجه دون وجه، ونظائره كثرية(

 والقران:هدي التمتع  -وهللا أعلم-فكذلك هنا يقال 

 دم جربان للنقص الواقع يف التمتع والقران. .1
 ، وهللا أعلم.ألنه جيب بفعل غري منهي عنه وهو دم شكران فيجوز األكل منه .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، ابب: )الولد للفراش(.6/262هتذيب السنن ) 1
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منّاإلحرامّوحصولّالشعثّأنّاإلفرادّأمتّمنّالتمتعّلعدمّالتحللّ  الوجهّالرابع:

ول عمر رضي هللا وهذا أبلغ يف إمتام احلج وتعظيمه ويدل عليه ق والبعدّعنّمقارفةّالنساء
قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسني هبن يف  ملسو هيلع هللا ىلصعنه: "قد علمت أن النيب 

 .1]رواه مسلم[ األراك، مث يروحون يف احلج تقطر رؤوسهم"

إىل النساء للعلم هبن قال النووي رمحه هللا يف قوله معرسني هبن ) والضمري يف ]هبن[ يعود 
وإن مل يذكرن ومعناه كرهت التمتع؛ ألنه يقتضي التحلل، ووطء النساء إىل حني اخلروج إىل 

 .2عرفات(

اليت ألجلها كره التمتع وهي  العلة   مر  ع   بيني  وقال ابن حجر رمحه هللا: )ويف هذه الرواية ت  
عدم الرتفه للحج بكل طريق،  .. وكان من رأي عمر(قوله )ولكن كرهت أن يظلوا معرسني هبن

فكره هلم قرب عهدهم ابلنساء لئال يستمر امليل إىل ذلك خبالف من بعد عهده، ومن ي فطم 
  .3ينفطم(

وقال القاضي عياض : ) وهذا مثل استحبابه اإلهالل ألهل مكة إذا رأوا هالل ذي احلجة 
 .4ليبعد ما بني إحرامهم وعمل احلج ليظهر عليهم الشعث(

فذكر كالم عمر رضي هللا عنه: "لو رخصت  واعرتضّابنّحزمّرمحهّهللاّعلىّهذاّالوجه
فكانّماذا؟ّ: )ابن حزم رمحه هللا  " مث قالًجايف املتعة هلم لعرسوا هبن يف األراك مث راحوا حجا

علىّنسائهّمثّأصبح،ّولّخالفّيفّأنّالوطءّمباحّّملسو هيلع هللا ىلصوحبذاّذلك!ّقدّطافّرسولّهللاّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1222رواه مسلم ) 1
 (.8/201شرح مسلم ) 2
 (.3/418)فتح الباري  3
 (.4/295إكمال املعلم ) 4



 

 128 أي األنساك أفضل ؟
، ونقله 1رفةّعني،ّوهذاّيبنيّأنّهذاّمنّعمرّرأيّرآه،ّولّحجةّيفّذلك(قبلّاإلحرامّبط

 .2ابن القيم رمحه هللا وأقرّه

اليت ذكرها الصحابة رضي  عينها وذكر بعضهم أن العلة اليت ذكرها عمر رضي هللا عنه هي
"، فلم ًياحني أمرهم ابلتمتع فقالوا: "فريوح أحدن إىل مىن، وذكره يقطر من ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنهم للنيب 

إىل هذه العلة، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولوال  ملسو هيلع هللا ىلصيلتفت النيب 
 أن معي اهلدي ألحللت".

ّفاجلواب:ّ

 البد من التفريق بني جهتني خمتلفتني: 

 العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور.إبطال العادة اجلاهلية، وهي أن  .1
ما يلزم من إيقاع العمرة يف أشهر احلج من التحلل بني العمرة واحلج، وجواز وطء  .2

 النساء.

ووسيلته هي التمتع، والزم التمتع هو التحلل، وجواز وطء  ملسو هيلع هللا ىلصفاألول: هو مقصود النيب 
وإمنا هو من لوازم إبطال ، اًل لذاته وال فاض ًداالنساء، وال شك أن وطء النساء ليس مقصو 

 العادة اجلاهلية يف ذلك الزمن.

مل ينكر  ملسو هيلع هللا ىلصواملتأمل يف حديث جابر وذكر الصحابة رضي هللا عنهم هلذه العلة جيد أن النيب 
، وإمنا أظهر هلم أتسفه على ترك اًل مث هذه العلة نفسها، ويقول: )هذا من تشدد اجلاهلية(

يف فعله، وبعد أن أبطل هذا املعتقد  ملسو هيلع هللا ىلصم خمالفته لنفوسهم حينما شق عليه ًباالتمتع تطيي
فالتمتعّوماّينتجّاجلاهلي واعتقد املسلمون جواز العمرة يف أشهر احلج رجع األمر إىل أصله 

ّكانّعليهّأهلّاجلاهليةّمنّحترميهًّّفاعنهّمنّالتحللّإمناّهوّرخصةّمباحةّيفّاحلج،ّخال ملا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.406(، حديث رقم )1/358حجة الوداع ) 1
 (.2/195زاد املعاد ) 2
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ّالنسكّهوإمناّيفّاحلجّمنّهذهّاحليثيةّّهذاّغايةّماّيفّاألمر،ّوأماّالنسكّالفاضلف

ّكماّهوّظاهرّيفّ احلجّ،ّوهذاّإمناّيكونّيفّمقاصدّاألقربّإىلّالشعث،ّوالبعدّعنّالرتفه
، وتصح العلة اليت أشار إليها اإلفرادّوالقرانّلّيفّالتمتع،ّفيكونّاإلفرادّأمتّمنّهذهّاجلهة
أابحه فكيف يكرهه  ملسو هيلع هللا ىلصأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، فال يقال: إن النيب 

يف زمنه؛ ليبطل عادة أهل اجلاهلية فبعد  ر بهإمنا أابحه لغريه، وأم ملسو هيلع هللا ىلصعمر رضي هللا عنه فالنيب 
حرام والشعث والبعد عن الرتفه زوال العلة عاد األمر إىل أصله من استحباب االستمرار يف اإل

 وقرب النساء، وهللا أعلم.

ونعود إىل أسباب اختيار اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم نسك اإلفراد، وقد تقدم معنا 
 سببان:

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنيب سنة اتباع  .1
 –) خلوص قصد احلاج للزايرة العظمى  أن اإلفراد أمت للحج والعمرة، لألوجه املتقدمة .2

أنه أبعد عن الرتفه  –ال جيب فيه دم جربان  –فيه سفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج 
 ومقارفة النساء(

 السبب الثالث: كثرة زايرة البيت احلرام يف العام.  .3

أابك، قال: عن سامل قال: )سئل ابن عمر عن متعة احلج؟ فأمر هبا، فقيل له: إنك ختالف 
إن أيب مل يقل الذي تقولون، إمنا قال: أفردوا العمرة من احلج، أي أن العمرة ال تتم يف شهور 

، وعاقبتم الناس ًمااحلج إال هبدي، وأراد أن ي زار البيت يف غري شهور احلج، فجعلتموها أنتم حرا
وا عليه قال: ، قال: فإذا أكثر ملسو هيلع هللا ىلصعليها، وقد أحلها هللا عز وجل، وعمل هبا رسول هللا 

 .1أفكتاب هللا أحق أن يتبع أم عمر(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.5/30(، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )142األمايل يف آاثر الصحابة لعبد الرزاق، رقم ) 1
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رضي هللا عنهما قال: )وهللا إن ملع عثمان بن عفان ابجلحفة، ومعه عن عبد هللا بن الزبري 

وذكر له التمتع ابلعمرة -رهط من أهل الشام، فيهم حبيب بن مسلمة الفهري، إذ قال عثمان 
يف أشهر احلج، فلو أخرمت هذه العمرة حىت : إن أمت للحج والعمرة أن ال يكون -إىل احلج

وعلي بن أيب طالب -تزوروا هذا البيت زورتني كان أفضل، فإن هللا تعاىل قد وّسع يف اخلري، 
فبلغه الذي قال عثمان، فأقبل حىت وقف على عثمان فقال:  -له اببطن الوداي يعلف بعريً 

 هبا للعباد يف كتابه، ت ضيق أو رخصة رخص هللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصأعمدت إىل سنة سنها رسول هللا 
، فأقبل ًعاعليهم فيها، وتنهى عنها، وقد كانت لذي احلاجة ولنائي الدار، مث أهل حبج وعمرة م

، فمن شاء أشرت به ايً عثمان على الناس فقال: وهل هنيت عنها؟ إين مل أنه عنها، إمنا كان رأ
 .1]رواه أمحد[ أخذ به، ومن شاء تركه(

: أن يزار البيت يف كل عام مرتني، ًضارمحه هللا: )وأراد عمر رضي هللا عنه أيقال البيهقي 
وكره أن يتمتع الناس ابلعمرة إىل احلج فيلزم ذلك الناس فال أيتوا البيت إال مرة واحدة يف 

، ولعمري ما رأى ًماالسنة، فاشتد األئمة يف التمتع حىت رأى الناس أن األئمة يرون ذلك حرا
 ابً ، ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف ذلك احتساًماراذلك األئمة ح

 .2للخري(

عن أبيه قال: قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه لعمر  3عبد هللا بن عبيد بن عمري عن
بن اخلطاب رضي هللا عنه: أهنيت عن املتعة؟ قال: ال، ولكين أردت كثرة زايرة بيت هللا، وسنة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصنبيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، وحسنه حمققو املسند.707أمحد ) 1
 (.5/29السنن الكربى ) 2
كر البخاري عن ابن جريج أن عبد هللا بن عبيد بن عمري مل يسمع من أبيه شيئاً وال يذكره، (، وذ 5/30البيهقي)أخرجه  3

( ترمجة عبد هللا بن عبيد بن عمري، فهذا انقطاع يسري لكن يشهد له ما 15/95وكذا قال ابن معني )حاشية هتذيب الكمال 
 تقدم(.
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ويستفاد مما سبق أن اخللفاء الراشدين حينما هنوا عن التمتع ما كانوا حيرمونه، وإمنا محلوا 

  .لألفضل رًاالناس على اإلفراد اختيا

يوضح ًّيااترخيًّضاوعرضّابنّتيميةّرمحهّهللاّمسألةّاختيارّاإلفرادّوالنهيّعنّالتمتعّعّر
يعين -أيب بكر وعمر ملا رأوا يف ذلك  )مث إن الناس كانوا يف عهدشيئاً من احلقيقة فقال: 

من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة يف أشهر احلج، ويرتكون سائر األشهر ال  -التمتع
يعتمرون فيها من أمصارهم، فصار البيت يعرى عن العمار من أهل األمصار يف سائر احلول، 

هر احلج، فيصري البيت فأمرهم عمر بن اخلطاب مبا هو أكمل هلم أبن يعتمروا يف غري أش
وهذا الذي اختاره هلم عمر هو األفضل حىت ، يف أشهر احلج وغري أشهر احلج رًامو عم ًدامقصو 

 عند القائلني أبن التمتع أفضل من اإلفراد والقران كاإلمام أمحد وغريه(.

إىل أن قال: )فهذا الذي اختاره عمر للناس هو االختيار عند عامة الفقهاء كاإلمام أمحد 
ومالك والشافعي وغريهم، وكذلك ذكر أصحاب أيب حنيفة عن حممد بن احلسن، وال يعرف 

 .1ني العلماء.(خالف بيف اختيار ذلك 
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 (.279-26/276ُمموع الفتاوى ) 1
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ّومناقشتها.اعرتاضاتّعلىّاختيارّاخللفاءّالراشدينّاإلفراد،ّ

إمنا أفرد اخللفاء الراشدون رضي هللا عنهم احلج حىت ال يهجر ّفإن قيل:العرتاضّاألول:ّّ
البيت، ويكثر العمار خالل العام ألداء العمرة فال يكون يف فعلهم حجة لتفضيل اإلفراد؛ 

 ألهنم اختاروه ملصلحة أخرى ال عالقة هلا ابلنسك.

ّفاجلواب:ّ

هذا سبب من أسباب اإلفراد، وهناك أسباب أخرى تبني أهنم اختاروا يعلم مما تقدم أن  .1
 فقد سبق : اإلفراد ألجل ميزة يف ذاته

إحرامه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا يف ذلك حيث ابتدأ  ملسو هيلع هللا ىلصسنة النيب اتبعوا أهنم رضي هللا عنهم  -
 .ًدامفر 

 وأن اإلفراد أمت للحج وللعمرة فكان أفضل. -
ال يعقل أن يواظب اخللفاء الراشدون وعامة الصحابة رضي هللا عنهم أربعني سنة بعد  .2

على نسك مفضول حىت حيثوا الناس على االعتمار يف سائر أايم العام، بل  ملسو هيلع هللا ىلصوفاة النيب 
 هلا. ًعااملصلحة الكربى يف اتباع السنة وموافقة األفضل، وأتيت املصاحل األخرى تب

إال بفعل املفضول فيمكن أن يكون هذا لسنة أو سنتني، مث يعود  ولو قدر أن هذا ال يكون
 األمر إىل النسك األفضل.

ولو  ملسو هيلع هللا ىلصوحسبك أبيب بكر الصديق رضي هللا عنه والذي يستحيل أن يرتك سنة رسول هللا 
عارضها ما عارضها، فتذكر موقفه يف إنفاذ جيش أسامة رضي هللا عنه، وحرب املرتدين، ومجع 

 يتبني لك األمر ههنا يف اختياره اإلفراد، وهللا أعلم. القرآن الكرمي،
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سواء كان املراد القران أو -: ثبت عن عمر رضي هللا عنه أنه فضل التمتع  العرتاضّالثاين

 .1]رواه ابن أيب شيبة[ فقال: "لو اعتمرت مث اعتمرت مث حججت فتمتعت" -التمتع

إمنا كان القران، وأن أمره ابإلفراد  رمحه هللا على أن عمر استحب 2الطحاوي هواستدل ب
، وأنكر ما ورد عن عمر رضي هللا عنه أن اإلفراد أمت للحج، خالل العام زوار البيت تكثريل

ولكن احملكي يف ذلك عن عمر رضي هللا عنه هو إرادة عمر رضي هللا عنه أن ي زار ) فقال:
 .4يته فلم يتميز(واكالم سامل خلطه الزهري بر ف 3البيت، وابقي الكالم بعد ذلك

وذكر ابن القيم رمحه هللا أثر عمر أبلفاظ خمتلفة منها )عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي 
مسعته يقول: "لو اعتمرت مث حججت لتمتعت"( مث  -يعين عمر-يزعمون أنه هنى عن املتعة 

نقل كالم ابن حزم: )صح عن عمر الرجوع إىل القول ابلتمتع بعد النهي عنه، وهذا حمال أن 
 .5يرجع إىل القول مبا صح عنده أنه منسوخ(

ّاجلواب:

سنوات خالفته األمر املعروف احملكم عن عمر رضي هللا عنه تفضيل اإلفراد وقد حج  -
ومل ، 6فعن ابن عمر عن عمر رضي هللا عنهما أنه حج خالفته كلها يفرد احلج ًداكلها مفر 

وتقدمت معنا آاثر عن عمر أنه كان خيتار ، ًعاأو متمت نً ينقل عنه يف سنة واحدة أنه حج قار 
عنه إمنا  وتناقل الفقهاء من خمتلف املذاهب أن مذهب عمر رضي هللااإلفراد ويراه أمت للحج، 

 هو تفضيل اإلفراد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.13700ن أيب شيبة )مصنف اب 1
 (.3988( رقم )2/47شرح معاين اآلاثر ) 2
 أي قول عمر: "إن أمت العمرة أن تفردوها من أشهر احلج". 3
4 (2/148.) 
 (.2/175زاد املعاد ) 5
 (.3/291مصنف ابن أيب شيبة ) 6
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وكذلك اجلمع بني فعله يف اختيار اإلفراد وقوله أن اجلمع بني أقوال عمر رضي هللا عنه،  -

، م على ادعاء النسخ، والنسخ دعوى ُمردة عن الدليل ومعرفة التاريخقدّ م   هنا يف اختيار املتعة
بل إّن التزام عمر رضي هللا عنه بنسك اإلفراد يف سنوات خالفته كلها، دليل واضح على 

 إبطال دعوى النسخ. 

وميكن توجيه قول عمر رضي هللا عنه أنه من ابب بيان جواز املتعة، وأّن هنيه عنها ومحل 
إىل هذا قول ابن ملتعة احلج، ويشري  االناس على اإلفراد إمنا هو الختيار األفضل، وليس حترميً 

عباس عندما ذكر له هني عمر عن متعة احلج: )هذا الذي يزعمون أنه هنى عن املتعة(، مث ذكر 
 قول عمر: )لو اعتمرت مث حججت لتمتعت(.

وتكثري زّوار البيت أحد هذه أّن عمر رضي هللا عنه استحب اإلفراد ألسباب متعددة،  -
 .ر الذي صرّح به؛ وهو أنه أمت للحج والعمرةاألسباب، ولكن ال يعين هذا نفي السبب اآلخ

يته فلم واوابقي الكالم بعد ذلك فكالم سامل خلطه الزهري بر وأما قول الطحاوي: ) -
 يتميز(.

، ومل يسبقه أحد يف توهيمه بذلك توهيم جلبل من جبال احلديث بال دليل وال قرينة فهو
اثبت أبسانيد رضي هللا عنه يف أن اإلفراد أمت للحج والعمرة كالم مشهور عنه، وكالم عمر 

 .اوغريمه 1مسلمالبخاري و  صحيحة كما عند
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 (.1217)(، 1221( ومسلم )1559رواه البخاري ) 1
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وأبوّبكرّّملسو هيلع هللا ىلصمتتعّرسولّهللاّعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: ) العرتاضّالثالث:

 .1]رواه الرتمذي وأمحد[( وعمرّوعثمان،ّوأولّمنّهنىّعنهاّمعاوية

ّاجلواب:

، وخيالف ما ثبت وتقرر عن -ضعيف-ليث بن أيب سليم  :فيه ،هذا حديث ضعيف -
رواه هبذا اللفظ  ًدااخللفاء الراشدين من اإلفراد، يقول البزّار: )وهذا احلديث ال نعلم أح

عن ابن عباس إال هذا الطريق، وقد روى عبيد هللا بن  ًقاإال ابن عباس، وال نعلم له طري
 .2بغري هذا اللفظ( ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا وغريه عن ابن عباس يف متتع النيب 

متتع أيب بكر وعمر وعثمان رضي  رضي هللا عنه أنه أراد: ابن عباس الذي يظهر من كالم -
، فال يدل ذلك على رجوعهم عن عندما حجوا قارنني يف حياته ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنهم مع النيب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاإلفراد الذي تواتر فعلهم عليه بعد حياة النيب 
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 (.8754( رقم )11/144(، أمحد )822)الرتمذي  1
 (.4847( رقم )11/144البّزار ) 2



 

 136 أي األنساك أفضل ؟
ّأسبابّاختيارّبعضّالصحابةّللقرانّأوّالتمتع

 منّاختارّالقرانّمنّالصحابةّرضيّهللاّعنهم:ّ

خالفه مع عثمان رضي هللا عنه، وفيه: )فلما رأى علي  علي رضي هللا عنه يف حديث .1
 .1]رواه البخاري[ لقول أحد( ملسو هيلع هللا ىلصأهل هبما: لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت ألدع سنة النيب 

وعن عبيد هللا بن عبد هللا وسامل بن عبد هللا أهنما كلما عبد هللا بن عمر رضي هللا  .2
اببن الزبري فقاال: )ال يضرك أن ال حتج العام، وإن ناف أن حيال عنهما ليايل نزل اجليش 

وأصحابه عندما حيل بينهم وبني البيت  ملسو هيلع هللا ىلصبينك وبني البيت( فذكر عمرة احلديبية وأن النيب 
 ابلعمرة من ذي احلليفة، مث سار ساعة مث قال:ابن عمر رضي هللا عنهما حنروا وحلقوا مث أهل 

م أين قد أوجبت حجة مع عمريت، فلم حيل منهما حىت حل يوم إمنا شأهنما واحد، أشهدك)
 .2]رواه البخاري[ النحر وأهدى(

: لبيك عمرة ًعاأهل هبما مجي ملسو هيلع هللا ىلصحديث أنس رضي هللا عنه وفيه: )مسعت رسول هللا  .3
 .3]رواه البخاري ومسلم[ (ًجاوح

مجع بني حجة  ملسو هيلع هللا ىلصحديث عمران بن حصني رضي هللا عنه، وفيه )إن رسول هللا  .4
 .4]رواه مسلم[ وعمرة، مث مل ينه عنه، ومل ينزل قرآن حيرمه(

حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه، وذكر عنده هني عمر رضي هللا عنه عن  .5
 .5]رواه الرتمذي[ وصنعناها معه( ملسو هيلع هللا ىلصاملتعة فقال: )قد صنعها رسول هللا 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1563البخاري ) 1
 ( ابب )إذا أحصر املعتمر(.1807البخاري ) 2
 البخاري ومسلم. 3
 مسلم. 4
 رواه الرتمذي، وقال: هذا حديث صحيح. 5
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 منّاختارّالتمتعّمنّالصحابةّرضيّهللاّعنهم:ّ

 .1]رواه مسلم[ كان يفيت الناس ابملتعة  أنه موسى رضي هللا عنه عن أيب .1
مجرة قال: سألت ابن عباس رضي هللا عنهما عن املتعة فأمرين هبا ... قال: وعن أيب  .2

ينادي: حج مربور، ومتعة  نً كرهوها، فنمت فرأيت يف املنام كأن إنسا  ًسا)وكأن ن
ن عباس رضي هللا عنهما فحدثته فقال: هللا أكرب! سنة أيب القاسم بمتقبلة، فأتيت ا

 .2]رواه البخاري ومسلم[ (ملسو هيلع هللا ىلص
وعن ابن عمر أنه سئل عن متعة احلج؟ فأمر هبا، فقيل له: إنك ختالف أابك، قال: إن  .3

أيب مل يقل الذي تقولون، إمنا قال: أفردوا العمرة من احلج، أي أن العمرة ال تتم يف 
، ًما هبدي، وأراد أن ي زار البيت يف غري شهور احلج، فجعلتموها أنتم حراشهور احلج إال

، قال: فإذا ملسو هيلع هللا ىلصوعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها هللا عز وجل، وعمل هبا رسول هللا 
 .3أكثروا عليه قال: أفكتاب هللا أحق أن يتبع أم عمر

من  كما هو ظاهر  التمتعرضيّهللاّعنهمّللقرانّأوّ وسببّاختيارّهؤلءّالصحابة
أو أمره، وقد تقدم ما يف ذلك من النظر يف مبحث  ملسو هيلع هللا ىلصإمنا هو اتباع ظاهر فعل النيب  آاثرهم،

 وأمره ابلتمتع. ملسو هيلع هللا ىلصقران النيب علة 

وحيتمل أن يكون بعضهم اختار القران للرد على من هنى عن متعة احلج أو حىت ال يتوهم 
أن التمتع بنوعيه حمرم، كما يظهر ذلك من  –وقد تتابعوا على اإلفراد زمن اخللفاء  –الناس 

 موقف علي مع عثمان رضي هللا عنهما.
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 (.1221مسلم ) 1
 (.1242(، مسلم )1688البخاري ) 2
 (.5/30البيهقي يف السنن الكربى )(، ومن طريقه 142األمايل يف آاثر الصحابة، رقم ) 3
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ّهلّقالّابنّعباسّرضيّهللاّعنهماّبوجوبّالتمتعّ؟

عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما: إذا طاف ابلبيت فقد حل، 
]احلج:  ﴾ۡلَعت يق  ٱ ۡۡلَۡيت  ٱُثم  ََم لَُّهآ إ ََل  ﴿ عباس، قال من قول هللا تعاىل فقلت: من أين؟ قال هذا ابن

أصحابه أن حيلوا يف حجة الوداع، قلت: إمنا كان ذلك بعد املعّرف،  ملسو هيلع هللا ىلص، ومن أمر النيب [33
 .1]رواه البخاري ومسلم[د قال: كان ابن عباس يراه قبل وبع

 ويف رواية مسلم: )كان ابن عباس يقول ال يطوف ابلبيت حاج وال غري حاج إال حل(.

الفتيا اليت قد  ههذوعن أيب حّسان األعرج قال: قال رجل من بين اهلجيم البن عباس: ما 
وإن  ملسو هيلع هللا ىلصابلناس: أن من طاف ابلبيت فقد حل؟ فقال: "سنة نبيكم  تْ ب  غَّ أو تش تْ ف  شغَّ ت  

 .2]رواه مسلم[ رغمتم"

 )تشغفت(: يعين علقت ابلقلوب، وشغفوا هبا.

وابلعني -: يعين فرقت مذاهب الناس، وأوقعت اخلالف بينهم، -ابلعني املهملة-)تشعبت( 
 3: خلطت عليهم أمرهم.-املعجمة

وعن وبرة قال: )سأل رجل ابن عمر رضي هللا عنهما أطوف ابلبيت وقد أحرمت ابحلج؟( 
ويف رواية: )أطوف ابلبيت قبل أن آيت املوقف؟( فقال: نعم فقال: فإن ابن عباس يقول: )ال 

ابلبيت قبل فطاف  ملسو هيلع هللا ىلصتطف ابلبيت حىت أتيت املوقف( فقال: ابن عمر: )فقد حج رسول هللا 
 ؟(قًاأحق أن أتخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صاد ملسو هيلع هللا ىلصأن أييت املوقف، فبقول رسول هللا 

 .4]رواه مسلم[ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1245(، مسلم )4396البخاري ) 1
 (.1244مسلم ) 2
 شرح النووي. 3
 (.1233مسلم ) 4



 

 139 أي األنساك أفضل ؟
رجل من أهل له  حممد بن عبد الرمحن قالأن  قدم حديث عائشة رضي هللا عنها، وفيه:تو 

فإذا طاف ابلبيت أحيل أم ال؟ فإن قال  ،العراق: سل يل عروة بن الزبري عن رجل يهل ابحلج
يقول ذلك، قال: بئس ما قال ... مث قال عروة: قد حج  اًل إّن رج لك: ال حيل، فقل له:

فأخربتين عائشة رضي هللا عنها أن أول شيء بدأ به حني قدم مكة أنه توضأ،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
اب بكر وعمر وعثمان وذكر أ ،-أي مل حيل من إحرامه-مث طاف ابلبيت، مث مل تكن عمرة 

الزبري بن العوام وأمه أمساء وخالته عائشة واملهاجرين واألنصار رضي هللا  وأابهومعاوية وابن عمر 
 .1]رواه البخاري ومسلم[ -أي ال يتحللون-عنهم، وأهنم كانوا يبدؤون ابلطواف مث مل تكن عمرة 

طاف طواف العمرة إن مث من مل يسق اهلدي، كل   فمذهب ابن عباس رضي هللا عنهما أن 
شاء أم -فقد حل من إحرامه  ًداأو مفر  نً اف القدوم إن كان قار ، أو طاف طو ًعاكان متمت

ا أتى موقف منومل يطف طواف القدوم، وإ ًداأو مفر  نً وأما من كان قار  ،أن يسعىقبل  -أىب
 فهذا يكمل نسكه وال يتحلل إال بطواف اإلفاضة. عرفة

، وخمالفة اجلمهور قال القاضي عياض رمحه هللا: )وقد تقدم شذوذ ابن عباس يف هذه املسألة
 .2له(

وقال النووي رمحه هللا: )وهو خالف مذهب اجلمهور من السلف واخللف، فإن الذي عليه 
العلماء كافة سوى ابن عباس أن احلاج ال يتحلل مبجرد طواف القدوم، بل ال يتحلل حىت 

األول يقف بعرفات، ويرمي وحيلق ويطوف طواف الزايرة، فحينئذ حيصل التحلالن، وحيصل 
 مجرة العقبة واحللق والطواف. يابثنني من هذه الثالثة اليت هي رم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1235(، مسلم )1641البخاري ) 1
 (.4/323إكمال املعلم ) 2
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 ۡۡلَۡيت  ٱُثم  ََم لَُّهآ إ ََل  ﴿وأما احتجاج ابن عباس ابآلية فال داللة له فيها؛ ألن قوله تعاىل: 

املراد معناه: ال تنحر إال يف احلرم، وليس فيه تعرض للتحلل من اإلحرام؛ ألنه لو كان  ﴾ۡلَعت يق  ٱ
 به التحلل من اإلحرام لكان ينبغي أن يتحلل مبجرد وصول اهلدي إىل احلرم قبل أن يطوف.

 ملسو هيلع هللا ىلصأمرهم يف حجة الوداع أبن حيلوا فال داللة فيه؛ ألن النيب  ملسو هيلع هللا ىلصوأما احتجاجه أبن النيب 
ملتبس إبحرام هو يف حتلل من  اًل أمرهم بفسخ احلج إىل العمرة يف تلك السنة فال يكون دلي

 ج، وهللا أعلم.احل

قال القاضي: قال املازري: وأتول بعض شيوخنا قول ابن عباس يف هذه املسألة على من 
فاته احلج أنه يتحلل ابلطواف والسعي، قال: وهذا أتويل بعيد؛ ألنه قال بعده، وكان ابن 

 .1عباس يقول: "ال يطوف ابلبيت حاج وال غريه إال حل" وهللا أعلم(

أشار هبذه الرتمجة إىل مذهب ابن  )قوله: ابب مىت حيل املعتمر(): وقال ابن حجر رمحه هللا
بني أئمة الفتوى أن املعتمر ال  فًاعباس، وقد تقدم القول فيه، قال ابن بطال: )ال أعلم خال

حيل حىت يطوف ويسعى إال ما شذ به ابن عباس فقال: حيل من العمرة ابلطواف، ووافقه 
 .2إسحاق بن راهويه(

طي: )هذا مذهب انفرد به ابن عباس عن العلماء كافة أن احلاج يتحلل مبجرد وقال السيو 
 .3طواف القدوم، ومل يوافقه عليه أحد(

وأعتذر على طول النقوالت يف مذهب ابن عباس رضي هللا عنهما والذي دعاين إىل هذا أن 
 بصحيحابن عباس رضي هللا عنهما يقول بوجوب التمتع، وهذا ليس  أنّ يرون بعض العلماء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/230شرح مسلم ) 1
 (.3/616فتح الباري ) 2
 (.1244( رقم )3/340شرح السيوطي على مسلم ) 3
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بل له أن يفرد أو يقرن أو يتمتع،  ،فابن عباس رضي هللا عنهما ال يلزم احلاج ابتداء ابلتمتع

 والذيّيدلّعلىّهذا:وإن كان خيتار التمتع، 

 )سأل رجل ابن عمر رضي هللا عنهما أطوف ابلبيت ما تقدم من حديث وبرة قال: .1
فقال: فإن  ،وقد أحرمت ابحلج؟( ويف رواية: )أطوف ابلبيت قبل أن آيت املوقف؟( فقال: نعم

 ابن عباس يقول: )ال تطف ابلبيت حىت أتيت املوقف( فقال: ابن عمر: )فقد حج رسول هللا
أحق أن أتخذ أو بقول ابن  ملسو هيلع هللا ىلصفطاف ابلبيت قبل أن أييت املوقف، فبقول رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص

 .1]رواه مسلم[؟( اقً عباس إن كنت صاد
يبقى على  أناحلاج حل، وهلذا إن أراد فقد طواف القدوم  طاففعند ابن عباس أنه إن 

واضح على أنه ال يلزم  يلفهذا دل، نسك اإلفراد أو القران فال يطوف ابلبيت حىت أييت املوقف
 احلاج ابلتمتع ابتداء.

 (خص فيهاعنهما عن متعة احلج فرّ سألت ابن عباس رضي هللا )وعن مسلم الق رّ ّي قال:  .2
 .2]رواه مسلم[

 لفلو كانت واجبة ابتداء ملا قال: "فرخص فيها"، ولكن ابن عباس رضي هللا عنهما يلزم ك
، ومن هنا التبس األمر على بعضهم فظن أن ابن ًعام طواف القدوم ابلتحلل فيصري متمتمن قدَّ 

 ، فتنبه!ًقاعباس رضي هللا عنهما يقول بوجوب التمتع مطل

نصر وابلغ يف ، مث تبعه ابن القيم رمحه هللا 3ابن حزم رمحه هللا وممنّقالّبوجوبّالتمتع
حىت قال: )وصدق ابن عباس كل من طاف ابلبيت ممن ال هدي معه من مفرد أو قارن  ،قوله

، مث !، هذه هي السنة اليت ال راد هلا وال مدفع...(ًماوإما حك ابً أو متمتع فقد حل؛ إما وجو 
، ومذهب حرب األمة وحبرها ابن عباس وأصحابه، ملسو هيلع هللا ىلصقال: )وهو مذهب أهل بيت رسول هللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسلم.راه  1
 (.1238مسلم ) 2
 (.421( رقم )365)حجة الوداع  3
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ومذهب أيب موسى األشعري، ومذهب إمام أهل السنة واحلديث أمحد بن حنبل وأتباعه، 

قاضي البصرة، ومذهب أهل  العنربيوأهل احلديث معه، ومذهب عبد هللا بن احلسن 
 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب ة، وتبعه على ذلك الشيخ األلباين رمحه هللا يف صفة حج!1الظاهر(

علمنا من كم رحم هللا ابن القيم كم تربينا على كتبه، ورحم هللا الشيخ األلباين رمحه هللا  
صحيح السنة، ولكن هذه زلة عامل فقد علمت أن هذا مما شذ به ابن عباس رضي هللا عنهما، 

 مام أمحد رمحه هللا!!لإل ًباأو مذه ملسو هيلع هللا ىلصألهل بيت النيب  ًبافكيف كان مذه

 يرد عنه نص يف وجوبه، وملاضع متعددة و يف موقد نص اإلمام أمحد على أفضلية التمتع 
 .2داود :)مسعت أمحد يقول: نرى التمتع أفضل من اإلقران واحلج( يقول أبو

أن يفسخ إذا  أحببناّله نً أو قار  ًدانقل ابن قدامة رمحه هللا كالم اخلرقي: )ومن كان مفر و 
 إال أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه(. ،طاف وسعى وجيعلهما عمرة

قال يف شرحه: )أما إذا كان معه هدي فليس له أن حيل من إحرام احلج، وجيعله عمرة مث 
هّإذاّطافّلفيستحبّ نً أو قار  ًداهدي معه ممن كان مفر  ال بغري خالف نعلمه... وأما من

إن  ًعاإحرامه؛ ليصري متمت مفردة، فيقصر وحيل من وسعىّأنّيفسخّنيتهّابحلج،ّوينويّعمرة
 مل يكن وقف بعرفة.

 .3وكان ابن عباس يرى أن من طاف ابلبيت وسعى فقد حل، وإن مل ينو ذلك(

 رمحه هللا بني مذهب احلنابلة يف استحباب التمتعابن قدامة ق فرّ  فانظر رمحك هللا كيف
 وقول ابن عباس رضي هللا عنهما .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (2/174-173.) 
 (2/144(، ورواية ابنه صاحل )201( وانظر رواية ابنه عبدهللا )172مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود)  2
 (.2499( مسألة )3/359املغين ) 3
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فأن  ملسو هيلع هللا ىلصاتبع أمر النيب رضي هللا عنهما قد ابن عباس : إن وقلت ،فإن سولت لك نفسك

 ؟رمحهم هللا ابن القيم واأللباينابن حزم و أتبعه، وأتبع من وافقه من أهل العلم ك

وقد تبني لك شذوذ ابن عباس رضي هللا عنهما، وأن أمر النيب  أن هذه ظاهرية مقيتة، فاعلم
كان إلبطال املعتقد اجلاهلي أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور، ومت ذلك يف زمن  ملسو هيلع هللا ىلص

 ، وزالت تلك العلة فرجع احلكم إىل أصله من عدم وجوب التمتع.ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

بينه  رضي هللا عنهما ليس عنده نص زائد يف املسألة، وإمنا وقع اخلالفمث إن ابن عباس 
 :ملسو هيلع هللا ىلصيف فهم أمر النيب  مجعنيوبني الصحابة رضي هللا عنهم أ

فاخللفاء الراشدون وعامة الصحابة رضي هللا عنهم فهموا أن الوجوب كان يف زمن النيب 
 الثالثة. ك؛ إلبطال العادة اجلاهلية، مث رجع األمر إىل أصله من جواز األنساملسو هيلع هللا ىلص

التحلل ملن طاف ابلبيت طواف أن  ملسو هيلع هللا ىلصوفهم ابن عباس رضي هللا عنهما من أمر النيب 
 إىل األبد. وجوبه مستمردوم واجب و الق

فهم اخللفاء الراشدين أيب بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة رضي هللا عنهم فكيف تدع 
ان قد نهز االحتالم يف حجة كالذين كانوا يفردون احلج، وأتخذ بفهم صحايب واحد!  

و اإلمام البحر احلرب ، فه-معاذ هللا- البن عباس رضي هللا عنهما ًصاالوداع! وال أقول هذا تنق
 ترمجان القرآن رضي هللا عنه، ولكن لكل جواد كبوة، وهللا أعلم.

كيف اجرتأ على ابن عباس رضي هللا عنهما بسبب رمحه هللا  من عروة بن الزبري  أتعجبو 
فقال البن عباس:  -وكأنه مل ميلك نفسه من شدة تعظيمه حلدود هللا-شذوذه يف هذه الفتوى 

؟ قال: أتمرن ابلعمرة يف أشهر عرية)حىت مىت تضل الناس اي ابن عباس؟ قال: وما ذاك اي 
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فقالّعروة:ّمهاّ، ملسو هيلع هللا ىلصها رسول هللا احلج، وقد هنى أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: قد فعل

 .1]رواه أمحد[ (وأعلمّبهّمنكّملسو هيلع هللا ىلصتبعّلرسولّهللاّأكانّ

 ّ:ّاخلالصة

اختيار اخللفاء الراشدين وعامة الصحابة رضي هللا عنهم لنسك اإلفراد من أقوى مرجحات 
عن نسك اإلفراد، ورحم هللا اإلمام مالك قال كلمة تغين عن طول البحث والكالم: )إذا جاء 

النيب عليه السالم حديثان خمتلفان، وبلغنا أن أاب بكر وعمر عمال أبحد احلديثني وتركا اآلخر، 
 .2كان يف ذلك داللة على أن احلق فيما عمال به(

-رجحون عند خالف الصحابة قول اخللفاء الراشدين على غريهم وقد كان بعض السلف ي  
"عليكم بسنيت وسنة الراشدين : ملسو هيلع هللا ىلصتهم، قال مرن ابتباع سنألننا أ   -ال سيما أاب بكر وعمر

، 4]رواه الرتمذي[ "اقتدوا ابللذين من بعدي: أيب بكر وعمر": ملسو هيلع هللا ىلص، وقال 3]رواه أبو داود[ املهديني"
فوجدت يف ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيوب السختياين رمحه هللا قال: )إذا بلغك اختالف عن النيب 

االختالف أاب بكر وعمر فشد يدك به، فإنه احلق وهو السنة(، وعن خالد احلذاء رمحه هللا 
 .5ما كان عليه أبو بكر وعمر( ملسو هيلع هللا ىلصقال: )إن لنرى الناسخ من قول رسول هللا 

قال األنصار: منا  ملسو هيلع هللا ىلصملا قبض رسول هللا "وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: )
أمر أاب بكر أن يؤم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ألستم تعلمون أن رسول هللا فري، فأاتهم عمر أمري ومنكم أم

الناس قالوا: بلى، قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أاب بكر؟ فقالوا: نعوذ ابهلل أن نتقدم أاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( بسند صحيح.2277أمحد ) 1
 (.8/207التمهيد ) 2
 (4607أبو داود ) 3
 (3991الرتمذي ) 4
 (.1/438الفقيه واملتفقه ) 5
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، وحنن نقول جلميع املفتني أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أاب بكر إذا أفىت بفتوى، وأفىت من "بكر

 .1(ًساها؟ اللهم! إن نشهد أن أنفسنا ال تطيب بذلك، ونعوذ بك أن نطيب به نفقلدمتوه بغري 

 يفّالتفضيلّبنيّاألنساكّالثالثةّحتريرّحملّالنزاع

)فهذا الذي  :يقولحيث  ،جاء هذا الفصل بسبب عبارة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
مث يفرد احلج  ،أبن يفرد العمرة يف غري أشهر احلج بسفر اإلفراديعين -اختاره عمر للناس 

هو االختيار عند عامة الفقهاء؛ كاإلمام أمحد ومالك والشافعي وغريهم، وكذلك ذكر  -بسفر
 .2أصحاب أيب حنيفة عن حممد بن احلسن، وال يعرف يف اختيار ذلك خالف بني العلماء(

 وهذا الكالم حيتاج إىل:

 حترير ابلنظر إىل نسبة هذا القول إىل املذاهب األربعة. -
 وفهم مراد ابن تيمية رمحه هللا. -

 حتريرّمذاهبّاألئمةّاألربعةّيفّنسكّاإلفرادّ:

 البد أن نعلم أن اإلفراد له ثالث صور، وهنا يتحدث ابن تيمية عن الصورة األوىل:

 أنّيفردّالعمرةّبسفر،ّويفردّاحلجّبسفر:ّوهذهّأفضلّالصورّوأكملها. .1
 مذهبهم.تقدم ذكر أن اإلفراد أفضل كما  فعندّاملالكيةّوالشافعية: -
وخالفهم حممد بن احلسن  -يف هذه الصورة-فالقران أفضل من اإلفراد  أماّعندّاحلنفية: -

رمحه هللا فاختار أن اإلفراد هنا أفضل من القران حيث قال: )حجة كوفية، وعمرة كوفية، 
 .3(أفضل عندي من القران
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 146 أي األنساك أفضل ؟
ال إىل  ،نسب هذا القول حملمد بن احلسن رمحه هللا ها أنوهلذا من دقة ابن تيمية رمحه هللا هن

 أيب حنيفة رمحه هللا.

 .-يف هذه الصورة-فعندهم أن التمتع أفضل من اإلفراد  وأماّاحلنابلة: -
عن أمحد أن العمرة يف غري أشهر احلج  1وهلذا ملا ذكر ابن مفلح رمحه هللا يف الفروع -

فنقل عن ابن  ذلك على عقب ( رًاألنه ينشيء هلا سف...و ل األثرم: )ألهنا أمتو ق ونقل أفضل،
عقيل أنه قال: )إمنا قال أمحد ذلك يف عمرة ال متتع فيها( يعين ابلنظر إىل متام العمرة، فإفرادها 

 ًضار احلج أن حيج فعند أمحد أن التمتع أيأفضل لكن إن أراد من كان قد اعتمر يف غري أشه
 هو األفضل، وليس اإلفراد.

: )وأما من اعتمر قبل أشهر احلج، مث رجع إىل فقالابن تيمية رمحه هللا،  ذاوقد صرح هب
ر على ُمرد صفتمتع بعمرة إىل احلج، فهذا أفضل ممن اقتيف أشهر احلج  ًيامصره، مث قدم اثن

هو  ًعااعتمر مع احلج متت ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن النيب اعتمر معها عقيب احلجاحلج يف سفرته الثانية إذا 
قران كما بينوا، وألن من حتصل له عمرة مفردة، وعمرة مع حجه أفضل ممن ال حيصل له إال 

  .2عمرة وحجة، وعمرة متتع أفضل من عمرة مكية عقيب احلج(

ّكال ّكيفّجيمعّبني فظاهره يوهم التناقض حيث ذكر أن  ابنّتيميةّرمحهّهللاّمفإنّقيل:
 خالف، ويف الوقت نفسه قرر أن من اعتمر اإلفراد املشتمل على سفر لكل نسك أفضل بال

مث أراد احلج فالتمتع أفضل له؛ ألنه يكون قد أتى بعمرتني وحجة، وأما املفرد يكون قد جاء 
 بعمرة وحجة فقط.
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1 (5/321.) 
 (.278-26/277ُمموع الفتاوى ) 2
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 أن كالمه يف تفضيل اإلفراد متعلق مبوازنة بني صورتني قد وقعتا: :فاجلواب

 من أفرد لكل نسك سفرة. .1
 ولكنه متتع. ، عامهيفومن مل يعتمر  .2

عدم هجران البيت، واإلكثار من زايرته خالل العام، وهذا ال  ويتحقق بهفاإلفراد هنا أفضل 
 ار اإلفراد، وإمنا غاية ما فيه أنه موازنة بني صورتني كان اإلفراد فيهما أفضل.تييدل على اخ

بعد أن كان  ًجان أراد أن ينشيء حوأما كالمه اآلخر يف تفضيل التمتع فهذا ابلنظر إىل م
ألن عمرتني  ؛فهل األفضل له أن يفرد أو يتمتع، فذكر أن التمتع أفضل عامهقد اعتمر يف 

وحجة أفضل من عمرة وحجة، وهذا هو األفضل عند أمحد، وهلذا نقل ابن تيمية عن أمحد 
مرة يف غري أشهر احلج ) قيل أليب عبدهللا: فأنت أتمر ابملتعة وتقول الع :رمحه هللا أنه سئل

 .1(أفضل؟ فقال: إمنا سئلت عن أمت العمرة فقلت: يف غري أشهر احلج... 

، وأن العمرة يف غري ًقامطل أن التمتع عنده هو األفضل عند االختيار وحاصلّهذاّالكالم:
 ، وهللا أعلم.أشهر احلج أفضل وأمت

أن اإلفراد يف هذه الصورة هو األفضل عند املالكية والشافعية وحممد بن احلسن  فاخلالصة:
 للحنفية واحلنابلة رمحهم هللا. فًارمحهم هللا خال

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .26/46ُمموع الفتاوى ) 1



 

 148 أي األنساك أفضل ؟
مثّيعتمرّبعدّاحلجّّ،الثانية:ّأنّأييتّبعمرةّوحجةّيفّسفرةّواحدةّأبنّيفردّاحلجالصورةّ

ّ:يفّسنته

 اإلفراد أفضل.أن  فعندّاملالكيةّوالشافعية:

قال اإلمام مالك رمحه هللا: )والعمرة يف ذي احلجة بعد احلج أفضل منها قبل احلج يف أشهر 
 .1احلج(

وقال النووي رمحه هللا: )قال أصحابنا: وشرط تقدمي اإلفراد أن حيج مث يعتمر يف سنة فإن 
 أخر العمرة عن سنة، فكل واحد من التمتع والقران أفضل(.

 القران أفضل، وكذلك عند حممد بن احلسن رمحه هللا. احلنفية:وعندّ

حجة كوفية، وعمرة كوفية، أفضل ): يقول ابن جنيم رمحه هللا: )وما روي عن حممد أنه قال
، فليس مبوافق ملذهب الشافعي يف تفضيل اإلفراد، فإنه يفضل اإلفراد سواء (عندي من القران

تني، وحممد إمنا فضل اإلفراد إذا اشتمل على أتى بنسكني يف سفرة واحدة أو يف سفر 
 .2سفرين(

 التمتع أفضل. وعندّاحلنابلة:

ّ؟حكمّالعمرةّبعدّأايمّاحلج: مسألة وهذا جيرن إىل

هذه املسألة تندرج يف مسألة وقت العمرة: فعند مجهور الفقهاء أن العمرة مستحبة يف كل 
 .3للحنفية الذين كرهوا العمرة يف مخسة أايم: يوم عرفة إىل آخر أايم التشريق فًاأايم السنة خال
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 (.2/384البحر الرائق ) 2
 (.7/112املوسوعة الكويتية ) 3
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مث إنه تقدم نص اإلمام مالك رمحه هللا على أن العمرة بعد احلج أفضل منها قبل احلج، 
وقد وكذلك نقل النووي عن الشافعية يف استحباب ذلك حىت يكون اإلفراد أفضل من غريه، 

 ، وذكر فيه: 1[يف العمرة بعد احلج]: ابً يف مصنفه ابهللا رمحه بّوب ابن أيب شيبة 

ثنا ابن عيينة عن الوليد بن : عائشة رضي هللا عنها من التنعيم، مث قال اعتمارحديث  -
 املعيطي قال: )سألت أم الدرداء عن العمرة بعد احلج فأمرتين هبا(.م هشا

، وقال: ًسافلم ير هبا أب -أايم التشريق-عن العمرة بعد احلج  رضي هللا عنه وس ئل جابر -
 .2ليس فيها هدي

، وعن ليث عن ُماهد قال: س ئل عن العمرة بعد احلج، فقال: هي خري من ال شيء -
وس ئل علي فقال: هي خري من مثقال ، وس ئلت عائشة فقالت: على قدر النفقة واملشقة

 ذرة.
 .3ائشة تعتمر يف آخر ذي احلجةوعن سعيد بن املسيب قال: كانت ع -
 وس ئل سعيد بن جبري عن العمرة بعد احلج ستة أايم، فقال: )اعتمر إن شئت(. -
 عتمر؟ قال: نعم.أوس ئل طاوس فقال: إين تعجلت يف يومني، ف -

 :4[من كره أن يعتمر بعد احلج]: ابً مث بّوب اب

العمرة بعد احلج فقال: عن أيب يعفور قال: سألت ابن عمر عن األحوص  وقال: ثنا أبو -
 يفعلون ذلك؛ وألن اعتمر يف غري ذي احلجة أحب إيل من أن أعتمر يف ذي احلجة. ًساإن أن

العمرة بعد احلج يف ذي احلجة، ولكن أحب مل يكره ابن عمر رضي هللا عنهما الظاهر أن و 
 . ذي احلجةكون يف غريتأن 
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 (3/158مصنف ابن أيب شيبة ) 4
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قالوا : ال عمرة إال عمرة ابتدأت هبا من أهلك، وال بعد  عن عطاء وطاوس وُماهدأسند و  -

 الصدور ، ويف رواية عنهم أهنم كرهوا العمرة بعد احلج.

 ،عند أكثر من نقل عنهم من الصحابة والسلف أن العمرة بعد احلج ال كراهة فيها فاألقرب
سفره إىل  أنه بعد املفرد إن غلب على ظن وإن كان األكمل أن تكون يف سفر مستقل ولكن
فاألفضل أن أييت بعمرة بعد احلج حىت  ،بلده لن يتمكن من الرجوع إىل مكة ألداء العمرة

 يكون نسكه أفضل بال خالف بني القائلني بتفضيل اإلفراد، وهللا أعلم.

قال ابن تيمية رمحه هللا: )فأما العمرة عقيب احلج من مكة كما يفعله كثري من الناس  تنبيه:
وال عن أحد من الذين  ملسو هيلع هللا ىلصاليوم: فهذا مل يعرف على عهد السلف، وال نقل أحد عن النيب 

حجوا معه أهنم فعلوا ذلك إال عائشة رضي هللا عنها؛ ألهنا كانت قدمت متمتعة فحاضت 
 . 1رم ابحلج، وتدع العمرة(أن حت ملسو هيلع هللا ىلصفأمرها النيب 

فقد تقدم استحباب ذلك عن املالكية والشافعية رمحهم هللا، وبعض  وهذاّالكالمّفيهّنظر:
 السلف من الصحابة رضي هللا عنهم والتابعني رمحهم هللا.

وأكثر الصحابة فسخوا حجهم ، حجوا قارنني معه قدومن ساق اهلدي  ملسو هيلع هللا ىلص ن النيب مث إ
ال  ًعاأو متمت نً ج، ومن كان قار ابحلومل يبق يف تلك السنة مفرد ، متمتعنيإىل عمرة فكانوا 

 حيتاج أن أييت بعمرة بعد احلج؛ ألن نسكه مشتمل على عمرة، وإمنا حيتاج إىل هذا من حج
 ملسو هيلع هللا ىلصيف حجة النيب  ًدا، ورمبا مل يتمكن أن أييت مرة أخرى إىل مكة، وهذا مل يكن موجو ًدامفر 

 ، وهللا أعلم.اًل وأصحابه ذلك لعدم وجود الداعي إليه أص ملسو هيلع هللا ىلصفال يصح اإلستدالل برتك النيب 

ّ
ّ
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 :ّأنّيفردّاحلج،ّولّأييتّبعمرةّيفّنفسّالسنة:الصورةّالثالثة

 أن اإلفراد هنا أفضل من القران والتمتع. فعندّاملالكية: -
قول خليل رمحه هللا: )وندب  ًحاار قال أبو عبد هللا حممد بن حممد املعروف ابحلطاب ش

ظاهر كالم غريه من أهل وهو إفراد(: )وظاهر كالمه وإن كان مل أيت بعد احلج بعمرة...
املذهب، قال ابن عرفة: اإلفراد اإلحرام بنية حج فقط، وقال املقري يف قواعده : قال مالك 

 انتهى.  ،ران أفضلوحممد: اإلفراد أفضل إذا كان بعده عمرة، أما إذا مل يعتمر بعده، فالق
ومل أر من صرح بذلك من املالكية إمنا نقله سند عن الشافعي، وقال ابن مجاعة الشافعي: 

وعند املالكية أن اإلفراد أن أييت ابحلج وحده، ومل يذكروا العمرة، وأطلقوا القول أبنه أفضل من 
فاق مالك وأصحابه ونقل الطرطوشي ات ،القران والتمتع، ونص على ذلك مالك رمحه هللا تعاىل

 انتهى. ،عليه
ومما يستدل به على خالف ما قاله املقري استدالل أهل املذهب على أفضلية اإلفراد بفعله 

 .1(وهللا أعلم ،ومل ينقل عنه عليه الصالة والسالم أنه اعتمر بعد حجته ،عليه الصالة والسالم
 :)مث إذا فرغ منه أحرم ابلعمرة( تعليًقا على كالم الشيخ الدردير رمحه هللا وقال الدسوقي 

بعد فراغه من احلج، وهو قول ضعيف، يكون أفضل إال إذا أحرم ابلعمرة ظاهره أن اإلفراد ال )
 ،واملعتمد أن اإلفراد أفضل ولو مل يعتمر بعده فإذا أحرم ابحلج وترك العمرة فقد ترك سنة

 .2(كوم له ابألفضليةوليست داخلة يف حقيقة احمل
فالذي عليه أكثر الشافعية أن التمتع والقران أفضل من اإلفراد بال  وأماّعندّالشافعية:

اإلفراد أن حيج مث يعتمر يف سنة،  قال أصحابنا: وشرط تقدمي) عمرة، قال النووي رمحه هللا:
ألن أتخري  ؛ر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه بال خالففإن أخّ 

األصحاب... وقال القاضي حسني واملتويل:  هكذا قاله مجاهري ،العمرة عن سنة احلج مكروه
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 ( ابختصار.3/49مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ) 1
 (.2/28)حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  2



 

 152 أي األنساك أفضل ؟
وهذا شاذ ضعيف، ته أم يف سنة أخرى اإلفراد أفضل من التمتع والقران سواء اعتمر يف سن

 .1وهللا أعلم(
)ومل يقل أحد أن احلج وحده  فنقل قول النووي: تعقب ابن حجر رمحه هللا النووي رمحه هللاو 

 :ثًاوحدي اواخلالف اثبت قدميً  ،ذا قالكمث قال ابن حجر: )أفضل من القران( 
إنه أمت حلجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما "فالثابت عن عمر أنه قال:  :اأما قدميً 

 ، وعن ابن مسعود حنوه، أخرجه ابن أيب شيبة وغريه. "رًاسف
برتجيح اإلفراد ولو مل يعتمر يف تلك السنة، اضي حسني واملتويل فقد صرح الق :ثًاوأما حدي

وقال صاحب اهلداية من احلنفية: اخلالف بيننا وبني الشافعي مبين على أن القارن يطوف 
وحنن عندن أن القارن يطوف طوافني  ،فبهذا قال: إن اإلفراد أفضل ،ًداواح ًياوسع ًداواح فًاطوا

 .2(اًل أكثر عموسعيني فهو أفضل لكونه 
ّكالمّابنّحجرّفائدةّ رمحه هللا فهم من قول عمر رضي هللا عنه ترجيح ه أن :هيو عزيزةّويف

 ، وال يلزم أداء العمرة يف سنته؛ ألنه أمت من األنساك األخرى وهللا أعلم.ًقااإلفراد مطل
حبج الناس سنوات  ليخاطرأن أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه مل يكن  :ومما يقوي هذا 

يرجع بعض مل طويلة فيلزمهم صورة مفضولة يف ركن من أركان اإلسالم وهو يعلم أنه رمبا 
أداء احلجاج ممن أفرد احلج إىل مكة ألداء العمرة، فمداومته على اإلفراد مع قوة احتمال عدم 

يف  اعتماردليل ظاهر على تفضيله اإلفراد ولو بدون يف تلك السنة كثري من احلجاج   منالعمرة 
 ، وهللا أعلم.السنة نفسها

من القران  ًقاأفضل مطل بكل صوره أن اإلفراد: وقد تبني أن األقرب وهبذاّمتّهذاّالفصل:
 ، وهللا أعلم.والتمتع
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ّوبيانّأفضلّاألنساكّنتائجّالبحث

 :ّتبنيّمماّسبق
اختار ابتداء نسك اإلفراد كما روى ذلك أقرب الصحابة رضي هللا عنهم  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  .1

إال األفضل، وإمنا أدخل العمرة  ملسو هيلع هللا ىلص وال خيتار -وهم: جابر وعائشة وابن عمر-منه يف حجته 
 للعادة اجلاهلية أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور. اًل إبطا نً على احلج فصار قار 

العادة  تلك بطالإل ًضاأيكان الصحابة رضي هللا عنهم ابلتمتع   ملسو هيلع هللا ىلصأن أمر النيب  .2
 اإلفراد. ملسو هيلع هللا ىلصفرجع احلكم إىل أصله من اختيار النيب  العلة مث زالت ،اجلاهلية

ري ما استدبرت مل أسق ومتنيه التمتع يف قوله: "لو استقبلت من أم ملسو هيلع هللا ىلصأن أتسف النيب  .3
اهلدي وجعلتها عمرة" إمنا هو لتطييب قلوب الصحابة رضي هللا عنهم حيث شق عليهم التحلل 

 فأظهر موافقتهم حىت يسهل عليهم امتثال أمره.
لسراقة رضي هللا عنه حيث سأله: "اي رسول هللا ألعامنا هذا أم ألبد"  ملسو هيلع هللا ىلصأن قول النيب  .4

ال، بل  -مرتني-األخرى، وقال: "دخلت العمرة يف احلج  فشبك رسول هللا أصابعه واحدة يف
ألبد أبد"، معناه: دخل وقت جواز العمرة يف أشهر احلج، واملقصود به: إبطال العادة اجلاهلية 

أن العمرة ممتنعة يف أشهر احلج، كما يدل عليه سياق احلديث، فال دليل فيه على أفضلية 
 التمتع.
أربعني  ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنهم أفردوا احلج بعد وفاة النيب أن اخللفاء الراشدين والصحابة  .5
 سنة.
أن متام احلج يكون بفصله عن العمرة، وذلك يتحقق بنسك اإلفراد، وبذلك فّسر عمر  .6

واْ ﴿رضي هللا عنه قوله تعاىل:  ت مُّ
َ
 . ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

لزايرة العظمى والوفادة لأن نسك اإلفراد فيه سفر مستقل للحج، وخلوص قصد صاحبه  .7
  عز وجل.هللاالكربى، وهذا أبلغ يف تعظيم 
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فيه سفر مستقل للحج، وسفر مستقل للعمرة،  -يف أعلى صوره-أن نسك اإلفراد  .8

 .اًل وأكثر عم ،وهذا أبلغ يف تعظيم هللا تعاىل
هلل  رًادم؛ وذلك لكماله، وجيب الدم يف التمتع والقران شكأن نسك اإلفراد ال جيب فيه  .9

من امليقات كما يف نسك التمتع، ابحلج ملا وقع فيه من النقص من ترك اإلحرام  اتعاىل وجربً 
 ومجع نسكني يف سفرة واحدة كما يف نسك القران والتمتع.

النساء،  قارفةماستمرار يف اإلحرام، وترك الرتفه و  ماأن نسك اإلفراد والقران فيه  .10
استمرار يف التلبية من قدوم احلاج إىل يوم عيد األضحى، وهذا أبلغ يف التعبد هلل تعاىل  ماوفيه

 وأقرب إىل مقاصد احلج من الشعث والتجرد هلل تعاىل وترك الدنيا. 
البيت على  وارز تكثري أن نسك اإلفراد فيه مصلحة خارجة عن احلج وهي أنه أدعى ل .11

 هجره، وهللا أعلم.مدار العام وعدم 
)أن األمة أمجعت على جواز اإلفراد من غري كراهة، وكره عمر وعثمان وغريمها التمتع،   .12

 .1وا جيوزونه ... فكان ما أمجعوا على أنه ال كراهة فيه أفضل(نوبعضهم التمتع والقران، وإن كا

-أقربّاألقوالّأنّاإلفرادّفهذه مرجحات تقدم تقريرها وتبني أنه ال معارض هلا فيكون 
ّهوّاألفضل،ّوهللاّأعلم.ّ-بكلّصوره

 ّفاعتمدّعلى:ّوأماّمنّرجحّالقران

حيث أنزل جربيل عليه السالم فقال له:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه النسك الذي اختاره هللا تعاىل لنبيه  .1
 .نً قار  ملسو هيلع هللا ىلص"قل عمرة يف حجة" فحج النيب 

 قدم: أن سبب ذلك إبطال العادة اجلاهلية، فال يكون يف فعله دليل على أفضلية القران.وت
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 وقول عمر رضي هللا عنه للصيب بن معبد حينما اختار القران "هديت لسنة نبيك" .2

غاية ما فيه: أنه يدل على اجلواز ال األفضلية، ال سيما أنه يف سياق الرد على من وصفه 
 الل، مث إن عمر رضي هللا عنه إمنا اختار اإلفراد.ابخلطأ والض

واْ ﴿قوله تعاىل:  .3 ت مُّ
َ
قال عمر وعلي رضي هللا عنهما: أن حترم هبما من  ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

 دويرة أهلك.

 رًاتقدم: أهنا حتتمل القران، وحتتمل اإلفراد، ونسك اإلفراد أبلغ يف التمام؛ ألن فيه سفو 
للعمرة، مث إنه ال يلزم من اجلمع بينهما يف سياق واحد أن يقرن  اًل مستق رًاللحج، وسف اًل مستق

ق يُمواْ ﴿بينهما يف الفعل كقوله تعاىل: 
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لص   .﴾لز 

فيكون أفضل من اإلفراد؛  -وهو دم شكران-ألن القران فيه زايدة نسك، وهو اهلدي  .4
 فيه، والعبادة املتعلقة ابلبدن واملال أفضل من املختصة ابلبدن.ألنه ال دم 

تقدم: أن دم القران والتمتع دم شكران، ويف الوقت نفسه ال مينع أن يكون دم جربان، و 
للجمع بني نسكني يف سفر واحد، والعبادة اخلالية من أسباب النقص أكمل، فيكون اإلفراد 

 أرجح.

 فهو يشرع يف احلج والعمرة ابتداء.ألن القارن مسارع إىل العبادة  .5

إن من العبادات ما أتخريها أفضل ملعىن، كمن عدم املاء يف السفر، وعلم وجوده يف فيقال: 
 .1أواخر الوقت، فتأخري الصالة أفضل، وكتأخري صالة الضحى، وأشباه ذلك

واإلفراد إمنا ، لنسكنيعنه ابطلب ال)وإن كان القران يسقط به الدسوقي رمحه هللا : وقال 
  .2؛ ألنه قد يكون يف املفضول ما ال يكون يف الفاضل(يسقط به الطلب ابحلج فقط
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 ألن يف القران حتصيل العمرة يف زمن احلج، وهو أشرف. .6

أفضل من غريها بل هو رخصة، وإمنا اعتمر النيب  ليس إيقاع العمرة يف أشهر احلج وتقدم أن
أمر الصحابة ابلتمتع إلبطال العادة اجلاهلية؛ أن ، و فيها يف أشهر احلج، وأعمر نساءه ملسو هيلع هللا ىلص

األمر إىل أصله من استحباهبا يف  عاد تلك العلة ، فلما بطلتالعمرة ال جتوز يف أشهر احلج
 كل وقت.

)ألن يف القران معىن اجلمع بني العبادتني وهو أفضل من إفراد كل واحد منهما كاجلمع  .7
 .1احلراسة يف سبيل هللا تعاىل مع صلوات الليل(بني الصوم واالعتكاف، واجلمع بني 

تقدم أن من معاين إمتام احلج والعمرة إفراد كل منهما بسفر مستقل، وعدم اجلمع بينهما و 
 .، فعدم اجلمع هنا أفضل من اجلمعكما فسره بذلك عمر رضي هللا عنه

ة وال يف أن ميازجه أمر آخر أعظم بل ال جيوز ذلك يف الصالمن مث إن ختليص الفرض 
على  ا، وتيسريً الصيام وال يف الزكاة، وإمنا جاز ذلك يف احلج ملصلحة إبطال املعتقد اجلاهلي

 احلجيج.

ياس مع الفارق، فاجلمع بني العمرة واحلج يف القران مجع قوقياس القران على األمثلة املذكورة 
نفل، وأما اجلمع بني الصوم واالعتكاف  ىخر بني عبادتني من جنس واحد، أحدمها فرض واأل

مجع بني عبادات خمتلفة يف جنسها، وهذا ميكن أن هو أو اجلمع بني احلراسة وقيام الليل ف
، والفصل بني احلج ويكثر من الصدقات واهلدااي وقيام الليل ًدايتحقق يف اإلفراد فيحج مفر 

عة احلج يف مسألة اجلمع بني والعمرة يف اإلفراد هو الذي حيقق متام احلج فاختلفت طبي
 العبادات فال يقاس عليها غريها. 
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فيه إحرام ابحلج والعمرة من امليقات، وهذا أبلغ يف التعظيم هلل تعاىل من  القرانأن نسك  .8

 .-كما يف نسك التمتع-ابتداء اإلحرام ابحلج من مكة 
النساء، وهذا أبلغ يف  مقارفةأن نسك القران فيه استمرار اإلحرام والتلبية، وترك الرتفه و  .9

 تعظيم هللا، وحتقيق مقاصد احلج من التجرد هلل تعاىل.

ح ( تتعلق برتجي7-1فهذه أهم املرجحات واجلواب عنها، ويالحظ أن املرجحات من )
وفيهماّوقد تقدما يف اإلفراد،  (9-8ان )، وقد أجيب عنها، وبقي املرجحًقاالقران مطل

 لقرانّعلىّالتمتع.لترجيحّ

 ّ:ّوأماّمنّرجحّالتمتعّفاعتمدّعلى

 الصحابة رضي هللا عنهم ابلتمتع. ملسو هيلع هللا ىلصأمر النيب  .1

تقدم: أن سبب ذلك إبطال العادة اجلاهلية أن العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور، و 
 وأصحابه رضي هللا عنهم اإلفراد. ملسو هيلع هللا ىلصرجع احلكم إىل أصله وهو اختيار النيب  ةفلما بطلت العل

على فوات التمتع، وقوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق  ملسو هيلع هللا ىلصأتسف النيب  .2
 اهلدي وجعلتها عمرة".

 تقدم: أنه لتطييب قلوب الصحابة رضي هللا عنهم حيث شق عليهم التحلل.و 

 .لسراقة رضي هللا عنه: "دخلت العمرة يف احلج" ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب  .3

عند مجاهري العلماء: دخل وقت جواز العمرة يف أشهر احلج؛ ألن  معناهتقدم: أن و 
فال يدل على أفضلية  -كما هو واضح من سياق احلديث-املقصود إبطال العادة اجلاهلية 

 التمتع.
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دون  ﴾ۡۡلَج   ٱإ ََل  ۡلُعۡمَرة  ٱَفَمن َتَمت َع ب   ﴿)وألن التمتع منصوص عليه يف كتاب هللا تعاىل، بقوله:  .4

 .1سائر األنساك(

واْ ﴿قدم يف اآلية نسك اإلفراد يف قوله تعاىل:  تعاىل تقدم: أن هللاو  ت مُّ
َ
مث  ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

على سبيل  ﴾لَۡهۡدي  ٱم َن  ۡسَتۡيَسَ ٱَفَما  ۡۡلَج   ٱإ ََل  ۡلُعۡمَرة  ٱَفَمن َتَمت َع ب   ﴿ذكر التمتع والقران بقوله: 
َفَمن َتَمت َع  ﴿الرخصة فكأن هذا يوحي بتفضيل اإلفراد، وأنه هو األصل، مث إن قوله تعاىل: 

 يدخل فيه القران والتمتع كما هو معلوم من لغة الصحابة. ﴾ۡۡلَج   ٱإ ََل  ۡلُعۡمَرة  ٱب  

فعاهلما على أة يف أشهر احلج مع كماهلما، وكمال )وألن املتمتع جيتمع له احلج والعمر  .5
 .2وجه اليسر والسهولة مع زايدة النسك، فكان ذلك أوىل(

قوله: )جيتمع له احلج والعمرة يف أشهر احلج(: تقدم أن العمرة يف أشهر احلج ال فضيلة -
 ، بل هي رخصة.لذاهتا فيها

، ففيه اًل أعلى صوره أكمل وأكثر عمقوله: )مع كماهلما وكمال أفعاهلما(: اإلفراد يف و -
متام احلج وكماله إمنا هو و ، عمرة مستقلة، وحجة مستقلة، وسفر مستقل لكل واحد منهما

واْ ﴿ابإلفراد كما تقدم تفسري عمر رضي هللا عنه لقوله:  ت مُّ
َ
وقد يدخل فيه  ﴾لِل     ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡۡلَج  ٱَوأ

 القران كما سبق.

ابحلج من امليقات، ومجع نسكني يف سفر واحد، وهذا من  مترك اإلحراأما التمتع ففيه 
عمر وتفسري التمام هبذا أوىل؛ ألنه اثبت عن ، النقص اجلائز الذي جربه الشرع بدم اهلدي

 .لسلف رمحهم هللارضي هللا عنه ومجع من ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/261املغين ) 1
 (.3/261املغين ) 2
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للحج،  اًل مستق رًافيه سفعلى صوره فيه طوافان وسعيان كالتمتع، ويزيد عليه أن أن اإلفراد يف مث إ

 للعمرة.   اًل مستق رًاوسف

ووجوه التمام  فالعربة ابلصفوة ال ابلكثرة، أن الرتجيح ابلكيفية أوىل من الرتجيح ابلكمية-
يف نسك اإلفراد أعظم وأكثر: كإفراد كل نسك بسفر وخلوص قصد احلاج املفرد للحج الذي 

النساء، وهذا أعظم من  مقارفةهو الزايرة الكربى، واستمراره على إحرامه وتلبيته وترك الرتفه و 
 ة سعي أو عمرة مستقلة.دُمرد زاي

 وقوله: )على وجه اليسر والسهولة(:-

، فالصوم يف شهر رمضان ًقان وجود اليسر يف عمل أن يكون أفضل من غريه مطلال يلزم م
يف السفر إن مل تكن فيه مشقة راجحة أفضل من الفطر عند مجهور أهل العلم مع أن الفطر 

 واملصابرة على صالة اجلماعة ولو حتمل املصلي شيئاً من املشقة أفضل من تركها. ،أيسر

التمتع، إمنا تظهر يف التحلل بني العمرة واحلج، وإن كان  السهولة املوجودة يف نسك أن-
النساء والشعث، لكنه كان أرجح يف مقارفة ذلك على خالف مقاصد احلج من ترك الرتفه و 

فلما زالت العلة رجع ، إلبطال العادة اجلاهلية من حترمي العمرة يف أشهر احلج ملسو هيلع هللا ىلصزمن النيب 
يس فيه حتلل بل فيه استمرار يف اإلحرام والتلبية األمر إىل أصله، وهو نسك اإلفراد الذي ل

 .والتجرد هلل تعاىل وترك الرتفه ووطء النساء، وهذا أقرب إىل مقاصد احلج

فال ميكن أن يكون ُمرد التحلل بني النسكني أفضل من بقاء احلاج على إحرامه وتكراره 
 والنساء. الرتفه هوتركوجترده هلل تعاىل  التلبية

وإمنا  ،مقصودة لذاهتا تعّمدةاملشقة املوجودة يف نسك اإلفراد والقران ليست مشقة مأن -
لعائشة رضي  ملسو هيلع هللا ىلصهي اتبعة لإلفراد والقران، فيكون األجر حبسب املشقة كما قال النيب 

هللا عنها: "أجرك على قدر نصبك" مث إن السهولة املوجودة يف التمتع إمنا هي ُمرد 
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اهلية وليست صفة من صفات النسك، وليست مقصودة من وسيلة؛ إلبطال العادة اجل

 الشارع، وهللا أعلم.

 وهبذا يتبني أن املرجحات املذكورة يف نسك التمتع ال تقوى على ترجيحه.

ّوهللاّأعلم.ّ،فتبنيّأنّنسكّاإلفرادّهوّأفضلّاألنساك

ّ

ّ
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ّالقرانّأمّالتمتعّ؟ّ:أيهماّأفضل

 .1املشهورّعندّاملالكيةالقرانّمثّالتمتعّوهوّ .1

وهو قول للشافعي )حكاه صاحب الفروع والسرخسي وصاحب البيان وآخرون، وقالوا: 
ن، وممن اختاره من أصحابنا املزين وابن املنذر وأبو إسحاق املروزي آنص عليه يف أحكام القر 

 .2والقاضي حسني يف تعليقه(

 .التمتعّمثّالقران .2

، 3يف عامة كتبه، واملشهور من مذهبه( الشافعيّرمحهّهللاّتعاىلوهذاّهوّاملنصوصّعنّ)
 .4وهو اختيار القاضي عبد الوهاب املالكي

 ملا يلي: تقدمي القران على التمتع -وهللا أعلم-واألقرب 

يف عمله كاملفرد،  -يعين القران-قال العدوي رمحه هللا يف حاشية على كفاية الطالب: )ألنه 
 .5رب فعله كان أفضل(واملفرد أفضل فما قا

وهي ترجع إىل معىن  -مما يرجح القران على التمتع-ومن أوجه املشاهبة بني القران واإلفراد 
 اإلمتام:

أن نسك القران فيه إحرام ابحلج والعمرة من امليقات، وهذا أبلغ يف التعظيم هلل تعاىل من -
 ابتداء اإلحرام ابحلج من مكة كما يف نسك التمتع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/556)(، كفاية الطالب 3/49مواهب اجلليل ) 1
 (.7/151اجملموع ) 2
 (.7/151اجملموع ) 3
 (.1/564املعونة ) 4
5 (1/556.) 
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النساء، وهذا أبلغ يف  مقارفةقران فيه استمرار لإلحرام والتلبية، وترك الرتفه و أن نسك ال-

 تعظيم هللا، وحتقيق مقاصد احلج من التجرد هلل تعاىل.

وهذه املعاين يف نسك القران أقوى من املعاين اليت يتميز هبا نسك التمتع من التحلل بني 
زايدة السعي؛ ألهنا تتعلق مبقاصد احلج وروحه، العمرة واحلج املقتضي للسهولة واليسر، ومن 

أعظم من ُمرد  وترك مقارفته النساء وال شك أن استمرار القارن يف إحرامه وتلبيته وشعثه
حصول التحلل بني احلج والعمرة يف التمتع، وأما زايدة السعي فيقابلها معىن اإلمتام يف التلبية 

جع إىل الكيفية، وتقدم أن الرتجيح ابلنظر إىل ابحلج من امليقات واالستمرار فيه، وهذا را
 الكيف أقوى من الرتجيح ابلنظر إىل الكم، وهللا أعلم.

ّورمحةّرابنية!!ّإهليةحكمةّ

قد يتساءل بعضهم فيقول: إن أكثر علمائنا ومشاخينا رحم هللا ميتهم وحيهم، يرجحون 
الب احلجيج منذ سنوات اإلمام أمحد رمحه هللا، وجرى عليه عمل غ بنسك التمتع وهو مذه

طويلة أفال يسعنا ما وسعهم؟ بل رمبا يكون ذلك قرينة على ترجيح قوهلم، وإعادة النظر يف 
 هذه املسألة؟

ّفاجلواب:

يفردون  اًل لو عدن إىل زمن اخللفاء والصحابة رضي هللا عنهم لرأيت الناس كلهم إال قلي .1
)أفرد أصحاب رسول  كما تقدم عن ابن سريين رمحه هللا أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصلسنة النيب  ًعااحلج اتبا

 .، أبوبكر وعمر وعثمان(ًعاهللا  احلج بعده أربعني سنة، وهم كانوا لسنته أشد اتبا

والذي جرى عليه عمل الصحابة رضي هللا عنهم هو العمل املعترب الذي تتقوى به األقوال، 
أربعني  ملسو هيلع هللا ىلصالنبوة، أفال يسعنا ما وسع أصحاب النيب  ال ما عليه الناس يف أزمنة بعيدة عن زمن

 سنة من بعده؟
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ولكن بقي أن يقال: هلل سبحانه وتعاىل احلكمة الباهرة، والرمحة السابغة يف قضائه  .2

من العلماء رمحهم هللا يف زماننا خيتارون التمتع ويفتون به الناس، وجرى  اوقدره، فجعل كثريً 
افظة على إمتام احلج!! فأكثر عمل أكثر الناس اليوم ملا يف ذلك من التيسري العظيم، واحملعليه 

فتخيل لو بقي احلاج  ،احلجيج اليوم أيتون مع أزواجهم قبل شهر ذي احلجة مبدة شهر أو أقل
يف سكن واحد ال سيما مع ضعف الدين يف زماننا!! فماذا  ًعاحرامهما ومها ممع زوجته على إ

 يتوقع أن حيدث؟!

رمبا يقع بعضهم يف مجاع زوجته فيبطل حجه وعليه أن ميضي فيه مع قضائه يف العام القادم، 
 وال يتيسر يف زماننا ألغلب احلجاج األجانب أن يعودوا مرة أخرى للحج.

فيشق  ،فيكون عليه دم ًداشرة زوجته بقبلة أو مس بشهوة متعمورمبا يقع بعضهم يف مبا
 فلعل هذا من رمحة هللا تعاىل وحكمته، وهلل يف خلقه شؤون. ،كثري من احلجيجى  ذلك عل

جاء يف النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات أليب زيد القريواين 
 ًقااجملموعة قال أشهب عن مالك: أما من قدم مكة مرافه( رمحه هللا قال: )ومن 386)

للحج، فاإلفراد له أحب إيل، وأما من قدم وبينه وبني احلج طول زمان يشتد عليه فرد اإلحرام، 
اف على صاحبه فله الصرب   .1(إيلالتمتع له أحب و وخي 

يف حق عوام فتفضيل التمتع هنا ابلنظر إىل حال احلاج ال على اإلطالق، وهذا هو األفضل 
، ومن -إذا ترجح اإلفراد عند أحدهم-الناس اليوم ملن مل يستطع اإلفراد، أما أهل العلم وطالبه 

فينبغي أن ينشروا هذه السنة اليت أماهتا أكثر الناس اليوم، نسأل هللا  قوي عليه من عامة الناس
 تعاىل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

، يقول كالم بديع يف خفاء بعض األحكام رمحة من هللا على عبادهوالبن تيمية رمحه هللا  
ۡلَنا َما  اَرب نَ ﴿يعين -إمنا استجيب هلم هذا الدعاء : )ومما يبني ذلك أن الصحابة رمحه هللا َوََل َُتَم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (2/365.) 
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َطۡعَنا  ُغۡفَرانََك َرب َنا ﴿بقوهلم:  ًقاملا التزموا الطاعة هلل مطل -[286]البقرة:  ﴾ۦََل َطاقََة نَلَا ب ه  

َ
ۡعَنا َوأ َسم 

يُ ٱِإَوَّلَۡك  ، وكانوا ملسو هيلع هللا ىلص... وهلذا كانوا يف احلنيفية السمحة على عهد رسول هللا [285]البقرة:  ﴾٢٨٥لَۡمص 
ّكانواّيفّزمنّعمرّحدثّمما كانوا فيها على عهد عمر،  افيها على عهد أيب بكر خريً  فلما
ّكمنعهمّمنّمتعةّمنّبعضهمّذنوبّأوجبتّ اجتهادّاإلمامّيفّنوعّمنّالتشديدّعليهم،

، وكإيقاع الثالث إذا قالوها بكلمة، وكتغليظ العقوبة يف اخلمر، وكانوا أطوعهم هلل احلج
وخفيّعليهمّبعضّمسائلّالفرائضّوأزهدهم مثل أيب عبيدة ينقاد له عمر ما ال ينقاد لغريه، 

ّكلّمنهمّيقرّاآلخرّعلىّاجتهادهّوغريها،ّحىتّتنازعواّفيهاّوهمّمؤتلفون  .متحابون،

ّكانّيفّآخرّخالفةّعثمانّزادّالتغريّوالتوسعّيفّالدنيا،ّوحدثتّأنواعّمنّ فلما
األعمالّملّتكنّعلىّعهدّعمر،ّفحصلّبنيّبعضّالقلوبّتنافرّحىتّصارواّيفّفتنةّ

ّكثريًًّّباعظيمةّ...ّوصارّذلكّسب تعةّاحلجّمنّالطيبات،ّوصارواّخيتصمونّيفّمّاملنعهم
كابن الزبري،   ًقا، فطائفة متنع املتعة مطلةّعلىّعهدّعمرموحنوها،ّمماّملّتكنّفيهّخصّو

كبين أمية وأكثر الناس، وصاروا يعاقبون من متتع، وطائفة أخرى توجب   وطائفة متنع الفسخ
وكلّمنهمّلّيقصدّخمالفةّالرسولّبلّخفيّعليهمّالعلم،ّوكانّذلكّسببهّماّاملتعة، 

"خرجت ألخربكم بليلة القدر، فتالحى رجالن فرفعت، : ملسو هيلع هللا ىلصكما قال   لذنوبحدثّمنّا
فإنهّقدّيكونّإخفاءّلكم" أي لتجتهدوا يف ليايل العشر كلها،  اولعل ذلك أن يكون خريً 

إىلّشرّّبعضّاألمورّرمحةّلبعضّالناس،ّوالنزاعّيفّاألحكامّقدّيكونّرمحةّإذاّملّيفضِّ
مساه )كتاب االختالف( فقال أمحد: مسه  ابً ، وهلذا صنف رجل كتاعظيمّمنّخفاءّاحلكم

وقدّيكونّمنّرمحةّهللاّببعضّالناسّ)كتاب السعة( وإن احلق يف نفس األمر واحد، 
خفاؤه،ّملاّيفّظهورهّمنّالشدةّعليه...ّفخفاءّالعلمّمباّيوجبّالشدةّقدّيكونّرمحة،ّ

... واملقصود هنا: أن من الذنوب ما اّيوجبّالرخصةّقدّيكونّعقوبةكماّأنّخفاءّالعلمّمب
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لنسيان ما ع لم، والشتباه احلق ابلباطل  ًباخلفاء العلم النافع أو بعضه، أو يكون سب ًبايكون سب

 .1(تقع الفنت بسبب ذلك

مفردين ابحلج متجردين هلل تعاىل من  وما أمجل أن ترى احلجيج قبل موسم احلج حمرمني
ون دبر الصلوات ويف الطرقات وسائر األوقات، ويقبلون على كثرة ذكر هللا لبّ ي   ئق الدنيا،عال

 عز وجل.

 إن اإلفراد يتحقق به متام احلج ومقاصده. ًقاح

لوجهه الكرمي، وآخر دعوان أن احلمد هلل  جيعل أعمالنا خالصةويف اخلتام أسأل تعاىل أن 
 وصحبه أمجعني. هعلى نبينا حممد وعلى آل ملسو هيلع هللا ىلص رب العاملني، و

 ه1438ذو احلجة  23
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 (.160-14/157فتاوى ) 1
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،ّىلّهنايتها،ّومناقشتهامنّأولّحجتهّإّنًّحجّقاّرّملسو هيلع هللا ىلصاملطلبّاألول:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنيبّ
............................................................................................23ّ

منّأولّحجتهّإىلّهنايتها،ّومناقشتهاًّّداحجّمفّرّملسو هيلع هللا ىلصاملطلبّالثاين:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنيبّ
............................................................................................50ّ

منّأولّحجتهّإىلّهنايتها،ّومناقشتهاًّّعاحجّمتمتّملسو هيلع هللا ىلصاملطلبّالثالث:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنيبّ
............................................................................................65ّ

ّ،نًّلىبّابلعمرة،ّمثّأدخلّعليهاّاحلجّفكانّقاّرّملسو هيلع هللا ىلصاملطلبّالرابع:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنيبّ
70ّ..............................................................................مناقشتها.....ّو

عليهاّالعمرةّ،ّمثّأدخلًّدالىبّابحلج،ّفكانّمفّرّملسو هيلع هللا ىلصاملطلبّاخلامس:ّمرجحاتّمنّاختارّأنّالنيبّ
72ّ........،ّومناقشتهاّ..............................................................نًّفكانّقاّر



 

 167 أي األنساك أفضل ؟
76ّ...العمرة............................................................احلجّإىلّمسألةّفسخّ

ّملسو هيلع هللا ىلصأصحابهّرضيّهللاّعنهمّابلتمتع؟ّوماّالعلةّيفّحجهّّملسو هيلع هللا ىلصماّالعلةّيفّأمرّالنيبّّالفصلّاخلامس:
80ّ........................................................................................نًّقاّر

منّأتسفهّعلىّفواتّالتمتع،ّبقوله:ّ"لولّأنّمعيّاهلديّّملسو هيلع هللا ىلصمقصودّالنيبّّالفصلّالسادس:
97ّّ............................................................................ألحللت".......

103ّ.................لسراقة:ّ"دخلتّالعمرةّيفّاحلج"؟........................ّملسو هيلع هللا ىلصمعىنّقولهّ

مذاهبّاخللفاءّالراشدينّوالصحابةّرضيّهللاّعنهمّيفّالتفضيلّبنيّأنساكّّالفصلّالسابع:
112ّ.....................................................................................احلج.

114ّ...أسبابّاختيارّاخللفاءّالراشدينّاإلفراد................................................

118ّ....حقيقةّإمتامّاحلج،ّوحصولهّابإلفراد..................................................

121ّ...دمّالتمتعّوالقران،ّدمّجربان.........................................................

132ّومناقشتها................................اعرتاضاتّعلىّاختيارّاخللفاءّالراشدينّاإلفراد،ّ

136ّ..............أسبابّاختيارّبعضّالصحابةّللقرانّأوّالتمتع..............................

138ّ...............هلّقالّابنّعباسّرضيّهللاّعنهماّبوجوبّالتمتع.........................

145ّ....................................بنيّاألنساكّالثالثةّ:ّحتريرّحملّالنزاعّيفّالتفضيلفصل

153ّ................................................،ّوبيانّأفضلّاألنساكنتائجّالبحثفصلّ

161ّالتمتع.............................................................أيهماّأفضلّالقرانّأمّ

162ّ...حكمةّإهليةّورمحةّرابنية..............................................................


